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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 15.876, DE 19 DE JANEIRO DE 2.022

P. 13.576/22 (001/22 – Câmara) Suplementa recursos no orçamento vigente.
A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
D E C R E T A

Art. 1º Nos termos da Lei Municipal nº 7.501, de 01 de dezembro de 2.021, fica aberto 
crédito suplementar à dotação do orçamento vigente no total de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), conforme abaixo:

Ficha Função Programática Categoria Fonte Valor Unidade 
Orçamentária

09 01.031.0030.2131 3.3.90.35 01 200.000,00 Câmara Municipal

Art. 2º As despesas com o Crédito Suplementar, constante no art. 1º, ocorrerão por conta de 
anulação das seguintes dotações orçamentárias:

Ficha Função Programática Categoria Fonte Valor Unidade 
Orçamentária

02 01.031.0030.2131 3.1.90.13 01 100.000,00 Câmara Municipal
04 01.031.0030.2131 3.1.91.13 01 100.000,00 Câmara Municipal

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
Bauru, 19 de janeiro de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

EVERTON DE ARÁUJO BASÍLIO
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.901,  DE 01 DE FEVEREIRO DE 2.022
P. 170.833/21 Estabelece o regulamento e as regras de uso do “Caminhão Palco”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru e mais o que consta no Processo Administrativo nº 
170.833/2.021,

D E C R E T A
Art. 1º O Caminhão Palco é equipamento público cultural de relevância para o Município, 

tendo por finalidade promover, incentivar e amparar o desenvolvimento e difusão das 
atividades artísticas e culturais, resguardando a liberdade de criação, nos termos da 
legislação em vigor.

Art. 2º Caberá à Secretaria Municipal de Cultura, as decisões quanto à utilização e atividades 
do caminhão palco.

Art. 3º Compete à Secretaria Municipal de Cultura:
I –  Realizar a programação anual das atividades do caminhão palco;
II –  Deliberar sobre a formação de convênios, contratos e permissões e autorizações 

de uso;
III –  Apoiar a divulgação das atividades do caminhão palco; e
IV –  Implantar projetos que valorizem e instrumentalizem a formação e a produção 

artística local e regional.
Art. 4º A Secretaria Municipal de Cultura indeferirá os pedidos que não atendam aos 

requisitos mínimos dispostos no presente regulamento.
Art. 5º O Caminhão Palco deverá ser utilizado exclusivamente por pessoas jurídicas, 

mediante a solicitação prévia através de ofício protocolado na Secretaria Municipal 
de Cultura na cidade de Bauru.

Art. 6º O ofício de solicitação deverá ser protocolado pelo proponente responsável pela 
Instituição, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, na Secretaria Municipal 
de Cultura e conter todas as informações sobre o evento como: data, horário de início 
e término do evento, local e tipo de atividade a ser realizada.

Art. 7º O Representante da Instituição solicitante deverá preencher e apresentar na Secretaria 
Municipal de Cultura, a Ficha Técnica para eventos no Caminhão Palco, também 
com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência do evento.

Art. 8º Fica expressamente proibido o uso desse equipamento público para uso particular, 
bem como atividades religiosas, políticas, passeatas, anúncios, propagandas de 
marcas ou empresas, apresentações ou performances ou shows com cobranças de 
ingressos.

Art. 9º A autorização para o uso do Caminhão Palco poderá ser suspensa a qualquer 
tempo se o espetáculo, as atitudes de seus participantes ou público presente forem 
considerados inadequadas mediante a incompatibilidade da solicitação do ofício 
protocolado.

Art. 10 Somente será permitida a entrada no palco, sala de comando, camarins, de pessoas 
autorizadas pela Secretaria Municipal de Cultura.

Art. 11 A Secretaria Municipal de Cultura poderá autorizar novas datas, transferência ou 
dilatação do período da apresentação do uso do Caminhão Palco, considerando a 
relevância artística, a disponibilidade da agenda, a compatibilidade com a política 
cultural do Município, entre outros fatores.

Art. 12 O usuário deverá apresentar à Secretaria Municipal de Cultura os seguintes 
documentos:
I –  Pedido de interdição do logradouro público (EMDURB);
II –  Pedido de Uso de Solo e Carta de Anuência dos moradores (Secretaria 

Municipal de Planejamento – SEPLAN);
III –  Pedido de Uso de Parques e Praças (Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

– SEMMA);
IV –  Indicar o local de Ponto de Energia da residência ou o indicado pela CPFL 

a fim de evitar os riscos das ligações clandestinas e irregulares na rede 
elétrica; 

V –  03 (três) banheiros químicos (no mínimo: masculino e feminino), sendo 01 
(um) para funcionários e 02 (dois) para o público;

VI –  Comprovante do Contrato de, no mínimo, 02 (dois) seguranças ou 
Comprovante de ofício a Polícia Militar, informando sobre a data e horário 
do evento e solicitando policiamento; e

VII –  Comprovante do ofício à Secretaria Municipal de Saúde informando sobre 
a data e horário do evento.  O evento, que aglutina número de pessoas igual 
ou superior a 1.500 (mil e quinhentos), deverá ser mantida equipe médica e 
ambulância para atendimento de possíveis ocorrências médicas e protocolos 
de biossegurança sobre os parâmetros de saúde.

Parágrafo único.  Todos os documentos acima citados deverão ser apresentados com no mínimo 07 
(sete) dias de antecedência.

Art. 13 Ficará sob a responsabilidade do responsável todas as despesas decorrentes de 
salários, acidentes de trabalho, seguros e demais obrigações de ordem social e/ou 
trabalhista do seu grupo, assumindo ainda, a obrigação de cumprir todas as Leis, 
Decretos e regulamentos de âmbitos Federal, Estadual e Municipal, relativos à 
execução dos seus serviços, inclusive direito autoral (ECAD, SBAT), ficando 
também responsável pelas penalidades aplicadas pelos poderes públicos, resultantes 
de infrações que vierem a ser cometidas.

Art. 14 A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabilizará por quaisquer danos, 
perdas, extravio ou desaparecimento de objetos pessoais, figurinos, cenários e 
equipamentos técnicos, pertencentes aos usuários, nem por empréstimos destes a 
terceiros, mesmo que venham a apresentar-se no local.

Art. 15 O usuário indenizará a Secretaria Municipal de Cultura por danos causados às 
dependências do Caminhão Palco, bem como em seus equipamentos de uso 
permanente de consumo durante o evento.

Art. 16 É expressamente proibido uso, a sugestão, a indução e a propaganda tanto de 
bebidas alcoólicas quanto de produtos fumígenos como cigarros, cigarrilhas, 
charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco 
e apologia ao consumo de drogas no interior do Caminhão Palco, camarim e em 
suas dependências. Quanto aos produtos citados acima, também são proibidos o 
patrocínio de atividade cultural.

Art. 17 O Caminhão Palco funcionará em horários especiais em dias de eventos, ficando 
a critério da Secretária Municipal de Cultura a entrada e saída dos servidores ali 
lotados, sem prejuízo de carga horária e de acordo com a necessidade de serviços, 
visando melhor atendimento à população e às atividades programadas.

Art. 18 O horário de funcionamento do Caminhão Palco será de sexta a domingo e feriados, 
das 9 horas até 22 horas.

Art. 19 A agenda do Caminhão Palco será aberta no mês de janeiro no 5º (quinto) dia útil do 
ano corrente.

Art. 20 A solicitação só será efetivada após deferimento da Secretária Municipal de Cultura 
no processo, acompanhado da assinatura do Termo de Ciência e Responsabilidade.

Art. 21 Em caso de pedidos para a mesma data, os critérios utilizados para desempate serão, 
respectivamente: 
I –  A natureza do evento, com prioridade para espetáculos e eventos com 

finalidade artístico-cultural; e
II –  A data do protocolo.

Art. 22 O período máximo para utilização será de 03 (três) dias podendo, a critério 
da Secretaria Municipal de Cultura, ser prorrogado, sem que haja prejuízo da 
programação do mesmo.

Art. 23 A autorização para uso do Caminhão Palco poderá ser suspensa a qualquer tempo 
se o espetáculo ou evento, atitudes de seus participantes ou da plateia forem 
consideradas inadequadas, comprometendo o objetivo principal do Caminhão Palco 
e sua integridade.
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Art. 24  O responsável pelo evento (pessoa física ou jurídica) deverá zelar pelo patrimônio, 
responsabilizando-se por qualquer ato de vandalismo ocorrido nas dependências do 
equipamento.

Art. 25 Em caso de danos ao Caminhão Palco e ao material nele existente o responsável 
indenizará a Secretaria Municipal de Cultura.

Art. 26 O descumprimento deste regulamento, por parte do proponente, resultará na 
proibição de realizar eventos no Município pelo período de 02 (dois) anos.

Art. 27 Os interessados no uso do Caminhão Palco deverão obedecer às formalidades 
exigidas nos Anexos deste Decreto.

Art. 28 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 01 de fevereiro de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

TATIANA PEREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE CULTURA

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ANEXO I
FICHA TÉCNICA PARA EVENTOS EXTERNOS NO CAMINHÃO PALCO

Nome do Evento: ______________________________________________________________________
CNPJ da Instituição ou Organização Responsável: __________________________________________
Nome da Instituição ou Organização Responsável: __________________________________________
Endereço:____________________________________________________________________________
Contato (telefone, WhatSapp e E-mail):____________________________________________________
01) Nome do Responsável: ______________________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________________________
RG: _________________________________ CPF: __________________________________________
Contato (telefone, WhatSapp e E-mail): ____________________________________________________
02) Nome do Responsável: ______________________________________________________________
Endereço:____________________________________________________________________________
RG:__________________________________ CPF: __________________________________________
Contato (telefone, WhatSapp e E-mail): _________________________________________________
Tipo de Evento: (Aniversário de Bauru, Beneficente, Comemorativo – Ex.: Festa da Vila Vicentina, etc) 
_____________________________________________________________________________________
Estimativa de Público (Quantidade de Pessoas Estimada): ____________________________________
Descrição: (Breve Histórico e Resumo do Evento)____________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Horário
Início: ________________Término: ______________ Duração (Quantas horas):__________________
Programação: (Sequências das apresentações artísticas)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Especificações do Local
Ambiente Aberto / Ar Livre (    )
Ambiente Fechado (    ) – Obs.: Especificar em metros itens abaixo:
Largura (m): ______________Comprimento (m): ______________Altura (m): ______________
Energia Elétrica: (Para instalação dos equipamentos do Caminhão Palco)
Tensão Nominal (Volts): ______________
Corrente Máxima Suportada (Ampere): ______________
Distância do Ponto de Energia (Metros): ______________ (A distância do ponto de conexão de energia do 
local até o Caminhão Palco)
Informações Adicionais: (Se haverá barracas de vendas de alimentos e bebidas, ambulantes, seguranças 
contratados, estacionamentos, banheiros e etc).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Bauru, _______ de ________________________ de 2.022.
Assinatura do Responsável: ____________________________________________
Obs.: Preenchido por funcionário da Secretaria Municipal de Cultura
Gestor do Evento (Secretaria Municipal de Cultura)
Visita ao Local: _________________________________________________________
Apto: (    )
Não Apto: (    )
Motivo: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Relatório Final do Evento: (Breve Resumo do Evento)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ANEXO II
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Eu, ______________________________________________________________, portador do documento 
de identidade RG nº ___________________________ e CPF nº ___________________________, 

residente e domiciliado à _____________________________________________________________
____________________________________, Bairro __________________________________, CEP 
________________ na cidade de _________________________, telefone _________________________
___________, declaro que estou ciente de todo o Regulamento do Caminhão Palco da Secretaria Municipal 
de Cultura, conforme Decreto Municipal nº 15.901, de 01 de fevereiro de 2.022, e comprometo-me a 
cumprir e fazer cumprir as normas estabelecidas, além de assumir inteira responsabilidade pelo uso das 
dependências do Caminhão Palco (s) dia(s) _________________________________ das ___________ 
horas às ___________ horas. Comprometo-me, ainda, a cumprir as exigências legais relativas à lotação 
máxima e segurança do Caminhão Palco e ressarcir a Secretaria Municipal de Cultura em caso de danos e/
ou prejuízos causados durante o evento previstos no Regulamento.
Bauru, ________/________/________

ANEXO III
RIDER TÉCNICO

O caminhão palco é composto por baú de alumínio de 09 (nove) metros de comprimento x 2,60 (dois virgula 
sessenta) metros de largura, com porta palco de 07 (sete) metros de comprimento x 2,40 (dois virgula 
quarenta) metros de largura, rampa elevatória para acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais, 
camarim com ar condicionado, sistema de sonorização com caixas acústicas, sistema de iluminação, mesa 
de som de 32 (trinta e dois) canais, retorno e equipamentos secundários.

ANEXO IV
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO USO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

DURANTE O PERÍODO ELEITORAL
A Secretaria Municipal de Cultura de Bauru, comprometida com o cumprimento da Resolução nº 
23.457/2.015, que dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e 
condutas ilícitas em campanha eleitoral nas eleições de ___________, apresenta, a seguir, o Termo 
de Responsabilidade do Uso de Equipamento de Som e Caminhão-Palco, ambos gerenciados por essa 
Secretaria, que deverá ser assinado e cumprido por V. Sª. O não cumprimento acarretará em sanções e 
penalidades a V. Sª e entidade representada.
Eu, _____________________________________________________________, portador do documento 
de identidade RG nº ___________________________ e CPF nº ___________________________, 
representante da organização/instituição/empresa _____________________________________________
__________________________, solicitante do uso do ( ) equipamento de som; ( ) Caminhão-Palco, para 
o evento _____________________________________________________________________________
_____________________a ser realizado no dia ___________ das ___________ horas às ___________ 
horas, no(a) __________________________________________________________________, assumo 
total responsabilidade em relação ao cumprimento da legislação eleitoral, a fim de garantir que não haja uso 
irregular por parte de candidatos das eleições de ____________. Dentre as proibições estão a propaganda 
no entorno do evento, entrega de material impresso, subir no Caminhão-Palco, utilizar o microfone, ter a 
presença anunciada aos presentes, expor ou fixar qualquer tipo de material de divulgação.
Bauru, ________, de ________________________, de ____________.

DECRETO Nº 15.902, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2.022
P. 55.918/15  Designa os integrantes do Grupo Gestor do Centro de Artes e Esportes Unificados 
– CEU (atual Pracinha da Cultura), para o biênio 2.022 à 2.024.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º Ficam designados para compor o Grupo Gestor do Centro de Artes e Esportes 

Unificados – CEU (atual Pracinha da Cultura), para o biênio 2.022 à 2.024, nos 
termos do Decreto Municipal n° 13.196, de 11 de outubro de 2.016, os seguintes 
membros:
I - DO PODER PÚBLICO:

Secretaria Municipal de Cultura
Titular: José Luiz de Oliveira Coutinho;
Suplente: Tatiana Pereira dos Santos.
Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES
Titular: Ana Carla André de Melo;
Suplente: Marta Azarias Cruz.
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEMEL
Titular: Manoel Messias Pereira da Silva;
Suplente: Cristina Ferreira de Brito Rosado.
Secretaria Municipal da Educação
Titular: Mirian Regina Braga Misquiatti;
Suplente: Deborah Ferreira Lins.
Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Érica Helena Vieira da Silva;
Suplente: Renato Silva Fernandes.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Renda - SEDECON
Titular: Marina Martins Leite;
Suplente: Vanessa Garcia.

II- DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA:
Titular: Larissa Cristina Ferrarezi.
Titular: Camila Lopes Nogueira Mantovani.
Titular: Ricardo Augusto Campanha Lima.
Titular: Hélio Mantovani Junior.
Titular: Marcela Pinto Borgo.
Titular: Luan Henrique de Jesus Costa.

III- DA COMUNIDADE DO ENTORNO:
Titular: Laíse Vieira Gonçalves Ribeiro;
Suplente: Roselita Aparecida de Oliveira Silva.
Titular: Ildebrando Gonçalves;
Suplente: Natália Aparecida Ferreira Mathias.
Titular: Reiger Custódio Alves;
Suplente: Sarah Pinheiro Bonfim.
Titular: Fernanda Alves da Silva.
Titular: Jaime Prado.
Titular: Maura da Silva Assunção.
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Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 01 de fevereiro de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ANA CRISTINA DE CARVALHO SALES TOLEDO
SECRETÁRIA DO BEM-ESTAR SOCIAL

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 15.907, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2.022
P. 7.871/21 Ap. 147.489/2.020 (capa) Altera o Decreto Municipal nº 15.227, de 14 de janeiro de 
2.021, que nomeou o Presidente e os membros dos Conselhos Curador e Fiscal da Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV.
 A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

D E C R E T A
Art. 1º Altera o art. 3º do Decreto Municipal nº 15.227, de 14 de janeiro de 2.021, que passa 

a ter a seguinte redação:
“Art. 3º Ficam nomeados para o Conselho Fiscal:

I -  Presidente: Soraya de Góes.
II -  Secretário: Lucas Chasseraux Tauil.
III -  Membros:

a) Cristiane Nunes Pereira dos Santos;
b) Elson Reis;
c) Michele Carla Ribeiro Correa;
d) Rubens Roberto Rodrigues de Souza.” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a 21 de 
janeiro de 2.022.

 Bauru, 02 de fevereiro de 2.022.
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO  Nº 15.917, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2.022
P. 17.649/22 Regulamenta procedimento interno da Administração Direta e Indireta Municipal, 
em relação aos servidores e funcionários públicos municipais, em razão do Decreto Municipal nº 15.879, 
de 19 de janeiro de 2.022, que determinou a SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Município de Bauru.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51, da Lei Orgânica do Município de Bauru, e
Considerando  a Portaria Interministerial MTP/MS nº 14, de 20 de janeiro de 2.022, expedida pelo 

Ministério do Trabalho e Previdência/Gabinete do Ministro que altera o Anexo I da 
Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2.020, onde estabelece as medidas para 
prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do coronavirus (Covid-19) 
em ambientes de Trabalho,

D E C R E T A
Art. 1º  Este Decreto estabelece procedimentos aos Expedientes das Secretarias Municipais e 

demais Órgãos da Administração Indireta do Poder Executivo quanto às providências 
a serem tomadas com servidores/funcionários com sintomas de Síndrome Gripal 
(SG).

Parágrafo único. Para fins deste Decreto considera-se:
I -  Setor Responsável pelo Servidor/Funcionário: o Expediente de cada 

Secretaria Municipal e os demais setores responsáveis pelo pessoal dos 
Órgãos da Administração Indireta do Poder Executivo;

II -  Servidor/Funcionário com Síndrome Gripal (SG): o indivíduo com 
quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (02) dos 
seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de 
garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios 
gustativos, diarréia;

III -  Contatante próximo de caso confirmado da Covid-19: considera-se o 
indivíduo assintomático que esteve próximo de caso confirmado de 
Covid-19, entre 02 (dois) dias antes e 10 (dez) dias após o início dos sinais 
ou sintomas ou a data da coleta do exame de confirmação laboratorial 
(caso confirmado assintomático) do caso, nos termos da Portaria 
Interministerial MTP/MS nº 14, de 20 de janeiro de 2.022, expedida pelo 
Ministério do Trabalho e Previdência.

Art. 2º Quando o servidor/funcionário apresentar síndrome gripal deve seguir os 
procedimentos:
I –  O servidor/funcionário deve comunicar o Setor Responsável e informar 

os sinais e sintomas apresentados;
II -  O Setor Responsável deverá realizar o agendamento da avaliação junto 

ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SESMT), através do link  https://www2.bauru.sp.gov.br/
administracao/portaldoservidor/agendamento_servidor_teste_covid.
aspx para adequada conduta diagnóstica e comunicar ao servidor o dia e 
horário do agendamento;

III -  O agendamento da avaliação e conduta diagnóstica deverá ocorrer após 
24 (vinte e quatro) horas do início dos sintomas;

IV -  O servidor/funcionário considerado caso confirmado de Covid-19, deverá 
manter-se afastado do Trabalho, nos termos da Portaria interministerial 
MTP/MS nº 14, de 20 de janeiro de 2.022, pelo período de 07 (sete) 
dias, a contar do início dos sintomas. Após este período, desde que esteja 
sem febre há 24 (vinte e quatro) horas, sem o uso de medicamentos 
antitérmicos com remissão dos sinais e sintomas respiratórios, estará 
automaticamente liberado para retornar ao Trabalho.

Art. 3º  Em razão da demanda e da necessidade de manutenção dos serviços essenciais 
no Município, fica autorizado os expedientes receberem como justificativa do 
afastamento, o resultado dos exames realizados, obedecendo a seguinte regra:
I -  Servidor/funcionário com resultado positivo: licença para tratamento de 

saúde (L.T.S.) a contar do início dos sintomas, exceto aos servidores/
funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, que deverá ser considerado 
acidente de Trabalho;

II -  Servidor/funcionário com resultado negativo: considerar os dias não 
trabalhados (comunicado até o resultado do exame) como afastamento 
compulsório.

Art. 4º  Independentemente do resultado do exame do paciente ter saído ou não durante os 
07 (sete) dias, caso não apresente mais sintomas, estará apto para o retorno de suas 
atividades presenciais.

Art. 5º O servidor contatante deverá ser afastado das atividades laborais por licença 
compulsória por 10 (dez) dias a partir do início dos sintomas do paciente fonte, 
apresentando declaração de isolamento, conforme modelo no Anexo I, juntamente 
com o resultado do exame do paciente fonte.

§ 1º O Setor Responsável deverá realizar o agendamento para avaliação e conduta 
diagnóstica do servidor contatante assintomático no 6º (sexto) dia do início dos 
sintomas do paciente fonte. 

§ 2º Caso o resultado do exame do servidor contatante seja negativo, o servidor deverá 
retornar às atividades presenciais no próximo dia útil e o afastamento deverá ser 
considerado como licença compulsória.

§ 3º Caso o resultado do exame do servidor contatante seja positivo, o servidor deverá 
manter - se afastado até completar 07 (sete) dias a contar do laudo, caso não apresente 
mais sintomas, estará apto para o retorno de suas atividades. O afastamento deverá 
ser considerado como Licença para Tratamento de Saúde, exceto aos servidores/
funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, que deverá ser considerado acidente 
de Trabalho.

Art. 6º Todos os Setores devem observar os protocolos dentro dos ambientes públicos 
municipais, principalmente em relação a limpeza do local, a higienização de mãos, a 
utilização de máscaras e o distanciamento.

Art. 7º Os casos omissos serão analisados e decididos pela Secretaria Municipal da 
Administração, subsidiados por manifestação do Comitê de Enfrentamento a 
Covid-19, se necessário.

Art. 8º Os casos de afastamentos recentes e em andamento deverão se adequar ao previsto 
no presente Decreto.

Art. 9° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 04 de fevereiro de 2.022.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

Anexo I - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE ISOLAMENTO
Eu, _______________________________________, Matricula nº _________________, CPF 
___________________ e telefone _____________________, declaro que coabito ou tive contato direto 
com paciente com diagnóstico confirmado de Covid-19, e fui devidamente informado sobre a necessidade 
de realizar isolamento domiciliar para evitar a transmissão do vírus.
Comprometo-me a seguir as orientações que foram repassadas pela Secretaria Municipal da Administração 
e assumo as consequências e responsabilidade da não realização, inclusive as penalidades legais, previstas 
no artigo 267 do Código Penal Brasileiro.
O isolamento dar–se-á a partir de _________________ por 10 (dez) dias.
Nome do paciente com confirmação de contaminação pelo Covid-19 ________________________ (anexar 
cópia do atestado do paciente e o resultado do teste), parentesco _________________.

_____________________________
Nome e assinatura

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO   DE   LEI   Nº   97/21
P. 151.381/21 Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de Fomento repasse de 
Recursos Públicos Federais para a Organização da Sociedade Civil do Setor Privado, que especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar o Termo de Fomento, referente 

a repasse de Recursos Públicos Federais oriundos de Emenda Parlamentar, número da 
programação: 350600320210008, Funcional Programática: 08.244.5031.219G.0035, 
para a Organização da Sociedade Civil, abaixo identificada, com recursos alocados 
no Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS, nos respectivos totais estimados, 
visando atender as seguintes finalidades:

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS 
Vila Vicentina Abrigo para Velhos

SERVIÇO META PARCELA 
FEDERAL

SUBVENÇÃO 
ANO

AUXÍLIO
ANO

TOTAL DOS 
REPASSES

Serviço de Proteção Social 
Especial para pessoas idosas e suas 
famílias em Centro Dia e Serviço 
de Acolhimento Institucional em 

Abrigo para Idosos

80 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 --- R$ 50.000,00

TOTAL 80 R$ 50.000,00
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Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei 
Orçamentária Anual – LOA, do exercício financeiro de 2.022.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 Bauru,...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
13, dezembro, 2.021

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o incluso 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Município, mediante Termo de Fomento, o repasse 
de Recursos Públicos Federais para Organização da Sociedade Civil do Setor Privado que atua na área de 
assistência social, visando à cooperação no desenvolvimento de atividades de relevante interesse público.

Tal projeto se faz necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que exige, expressamente, 
que qualquer repasse de Recursos Públicos para o Setor Privado deve ser autorizado por Lei específica, 
assim entendida aquela que identifica o beneficiário, fixa ou estima o valor do repasse e ainda determina a 
finalidade da transferência dos recursos.

Insta esclarecer que a parceria proposta, refere-se ao repasse através de Emenda 
Parlamentar Federal destinada ao incremento do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas idosas e 
suas famílias em Centro Dia e Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Idosos da Organização 
da Sociedade Civil Vila Vicentina Abrigo para Velhos.

Isto posto, acreditamos ter apresentado os esclarecimentos devidos, a fim de que 
todos possam ter plena compreensão do projeto ora apresentado.

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em 
questão.
  Atenciosas saudações,

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº   101/21
P. 151.649/21 Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de Fomento repasse de 
Recursos Públicos Federais para a Organização da Sociedade Civil do Setor Privado, que especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar o Termo de Fomento, 

repasses de Recursos Públicos Federais oriundos de Emenda Parlamentar, número da 
programação: 350600320210003, Funcional Programática: 08.244.5031.219G.0035, 
para a Organização da Sociedade Civil, abaixo identificada, com recursos alocados 
no Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS, nos respectivos totais estimados, 
visando atender as seguintes finalidades:

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS 
Associação Comunidade em Ação Êxodo - ACAÊ

SERVIÇO META PARCELA 
FEDERAL

SUBVENÇÃO 
ANO

AUXÍLIO
ANO

TOTAL DOS 
REPASSES

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento para Crianças 
e Adolescentes Alfa e Beta e 

Programa de Estímulo ao Primeiro 
Emprego.

443 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 --- R$ 60.000,00

TOTAL 443 R$ 60.000,00

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei 
Orçamentária Anual - LOA, do exercício financeiro de 2.022.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 Bauru,...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
23, dezembro, 2.021

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o incluso 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Município, mediante Termo de Fomento, o repasse 
de Recursos Públicos Federais para Organização da Sociedade Civil do Setor Privado que atua na área de 
assistência social, visando à cooperação no desenvolvimento de atividades de relevante interesse público.

Tal projeto se faz necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que exige, expressamente, 
que qualquer repasse de Recursos Públicos para o Setor Privado deve ser autorizado por Lei específica, 
assim entendida aquela que identifica o beneficiário, fixa ou estima o valor do repasse e ainda determina a 
finalidade da transferência dos recursos.

Insta esclarecer que a parceria proposta, refere-se ao repasse através de Emenda 
Parlamentar Federal destinada ao incremento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
Crianças e Adolescentes, de Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego da Organização da Sociedade 
Civil Associação Comunidade em Ação Êxodo - ACAÊ.

Isto posto, acreditamos ter apresentado os esclarecimentos devidos, a fim de que 
todos possam ter plena compreensão do projeto ora apresentado.

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em 
questão.
  Atenciosas saudações,

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº   01/22
P. Eletrônico 165.210/19 Autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à Empresa ANTEO 
OLIVATTO JUNIOR EIRELI ME, em regime de Concessão de Direito Real de Uso.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica o Executivo autorizado a outorgar à Empresa ANTEO OLIVATTO JUNIOR 

EIRELI ME, a Concessão de Direito Real de Uso de uma área localizada no Distrito 
Industrial II, com a seguinte descrição:

Setor 03, Quadra 1527, Lote 005 - Distrito Industrial II. 
Um lote, localizado na Rua José Pinelli, quarteirão 01, lado ímpar, no Distrito 
Industrial II, nesta cidade de Bauru/SP, correspondente a parte do lote situado na 
quadra nº 01 do Distrito Industrial – 2ª Etapa, nesta cidade Bauru/SP, com a área 
de 5.000,00 metros quadrados, medindo 50,00 metros confrontando com a já citada 
Rua José Pinelli, quarteirão 01, lado ímpar, do lado direito de quem da via pública 
olha para o imóvel, distante 211,00 metros, mais a curva com raio de 9,00 metros 
da esquina da Rua José Postingue, em ângulo interno de 90º00’00’’, mede 100,00 
metros confrontando nesta linha com o terreno da Scarparo – Indústria e Comércio 
de Estruturas Metálicas Ltda; do lado esquerdo de quem da via pública olha para 
o imóvel em um ângulo de 90º00’00’’, mede 100,00 metros confrontando nesta 
linha com parte do lote situado na quadra nº 01 do Distrito Industrial – 2ª Etapa; 
e finalmente nos fundos em um ângulo interno de 90º00’00” em sua lateral direita, 
e em um ângulo interno de 90º00’00’’ em sua lateral esquerda, mede 50,00 metros 
confrontando com área de servidão (linha de alta-tensão da CPFL), conforme roteiro 
e matrícula nº 132.029, do Segundo Oficial de Registro de Imóveis e anexos de 
Bauru/SP.

Art. 2º  A área descrita no art. 1º, a Concessionária obriga-se a destiná-la única e 
exclusivamente para a construção e instalação de empresa de fabricação de produtos 
de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não 
especificados anteriormente.

Parágrafo único. Fica a Concessionária autorizada a tomar posse da área concedida a partir da 
publicação do Termo de Concessão de Direito Real de Uso, para que possa alcançar 
as finalidades aqui enunciadas.

Art. 3º  A Concessionária obriga-se a iniciar as obras no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da data da publicação deste Termo de Concessão de Direito Real de Uso e concluí-
las no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, respeitados os planos aprovados 
pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – CADEM, e observadas as 
normas urbanísticas fixadas pela Secretaria Municipal de Planejamento.

§1º  A presente concessão poderá ser outorgada pelo prazo de 10 (dez) anos.
§2º  Fica a Concessionária obrigada a instalar na área concedida um painel de no mínimo 

2,00 (dois) metros quadrados onde deverá constar o nome da empresa, o número da 
Lei que autorizou a Concessão, a metragem da área concedida, a metragem da área a 
ser construída, a data do início e término da obra determinada pela Lei.

§3º  A Concessionária deverá prestar contrapartida ao Município, na forma definida na 
Lei Municipal nº 6.931, de 27 de junho de 2.017, art. 12, incisos VIII e IX, que serão 
definidas no Termo de Concessão de Direito Real de Uso.

Art. 4º O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores determinará a rescisão do 
contrato, com a restituição da área ao Município, independentemente de notificação.

Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
11, janeiro, 2.022

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a destinar uma área de terreno sem 
benfeitorias, cadastrada no Setor 03, Quadra 1527, Lote 005 - Distrito Industrial II, com 5.000,00 metros 
quadrados, em regime de Concessão de Direito Real de Uso à empresa ANTEO OLIVATTO JUNIOR 
EIRELI ME.

Tal concessão proporcionará a construção e instalação de uma empresa de fabricação 
de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados 
anteriormente. A empresa, que já atua no ramo há 23 (vinte e três) anos, prevê um investimento de R$ 
800.000,00 (oitocentos mil reais) mensais e a geração de 11 (onze) a 20 (vinte) empregos diretos, conforme 
informado por ela em sua inscrição no Edital de Concessão.

A Concessão ora proposta encontra amparo no art. 68 da Lei Orgânica do Município 
e na Lei Municipal nº 6.931, de 27 de junho de 2.017, foi aprovada por unanimidade de votos pelo Conselho 
de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM, conforme Ata da reunião realizada no dia 10 de junho 
de 2.020, sendo que nenhuma restrição foi feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Renda e Secretaria Municipal de Planejamento.

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em 
questão.
  Atenciosas saudações,

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº  02/22
P. 150.833/21 Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de Fomento, repasse de 
recursos públicos federais para a Organização da Sociedade Civil do setor privado que especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar, mediante Termo de Fomento, 

repasses de recursos públicos federais oriundos de Emenda Parlamentar, Número da 
Programação: 350600320200002, Funcional Programática: 08.244.5031.219G.0035, 
para a Organização da Sociedade Civil, abaixo identificada, com recursos alocados 
no Fundo Municipal da Assistência Social – FMAS, nos respectivos totais estimados, 
visando atender as seguintes finalidades:

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SORRI BAURU

SERVIÇO META PARCERIA FEDERAL SUBVENÇÃO
ANO

AUXILIO
ANO

TOTAL DOS 
REPASSES 

ANO
Serviço de Proteção 
Social Especial para 
Pessoas Idosas e suas 

Famílias

300 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 ----------- R$ 150.000,00

TOTAL 300 R$ 150.000,00
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Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei 
Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2.022.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
11, janeiro, 2.022

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Município mediante Termo de Fomento, repasse de 
recursos públicos federais para Organizações da Sociedade Civil do setor privado que atuam na área de 
Assistência Social, visando à cooperação no desenvolvimento de atividades de relevante interesse público.

Tal projeto se faz necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que exige, expressamente, 
que qualquer repasse de recursos públicos para o setor privado deve ser autorizado por Lei específica, 
assim entendida aquela que identifica o beneficiário, fixa ou estima o valor do repasse e ainda determina a 
finalidade da transferência dos recursos.

Insta esclarecer que a parceria proposta, refere-se ao repasse através de Emenda 
Parlamentar Federal destinada ao incremento do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e 
suas Famílias da Organização da Sociedade Civil SORRI Bauru.

Isto posto, acreditamos ter apresentado os esclarecimentos devidos, a fim de que 
todos possam ter plena compreensão do Projeto ora apresentado.

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do Projeto em 
questão.

Atenciosas saudações,
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº  03/22
P. 150.201/21 Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de Fomento repasse de 
recursos públicos federais para a Organização da Sociedade Civil do setor privado que especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar, mediante Termo de Fomento, 

repasses de recursos públicos federais oriundos de Emenda Parlamentar, Número da 
Programação: 350600320210006, Funcional Programática: 08.244.5031.219G.0035, 
para a Organização da Sociedade Civil, abaixo identificada, com recursos alocados 
no Fundo Municipal da Assistência Social – FMAS, nos respectivos totais estimados, 
visando atender as seguintes finalidades:

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru – APAE 

SERVIÇO META PARCERIA FEDERAL SUBVENÇÃO
ANO

AUXILIO
ANO

TOTAL DOS 
REPASSES 

ANO
Serviço de Proteção 

Social Especial 
para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e 
suas Famílias 

219 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 ----------- R$ 200.000,00

TOTAL 219 R$ 200.000,00
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei 

Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2.022. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, ...
=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=

11, janeiro, 2.022
Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o incluso 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Município mediante Termo de Fomento, repasse de 
recursos públicos federais para Organizações da Sociedade Civil do setor privado que atuam na área de 
Assistência Social, visando à cooperação no desenvolvimento de atividades de relevante interesse público.

Tal projeto se faz necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que exige, expressamente, 
que qualquer repasse de recursos públicos para o setor privado deve ser autorizado por Lei específica, 
assim entendida aquela que identifica o beneficiário, fixa ou estima o valor do repasse e ainda determina a 
finalidade da transferência dos recursos.

Insta esclarecer que a parceria proposta, refere-se ao repasse através de Emenda 
Parlamentar Federal destinada ao incremento no desenvolvimento do Serviço de Proteção Especial para 
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias – SEID da Organização da Sociedade Civil Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru – APAE.

Isto posto, acreditamos ter apresentado os esclarecimentos devidos, a fim de que 
todos possam ter plena compreensão do projeto ora apresentado.

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do Projeto em 
questão.

Atenciosas saudações,
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº   06/22
P. 9.958/11  Altera a redação da Lei Municipal nº 6.134, de 21 de outubro de 2.011.
  A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de  Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º O caput do art. 1º da Lei Municipal nº 6.134, de 21 de outubro de 2.011, passa a ter 

a seguinte redação:
 “Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Departamento de Estradas 

de Rodagem – DER os seguintes bens imóveis.” (NR)

Art. 2º Ficam mantidas demais disposições na Lei Municipal nº 6.134, de 21 de outubro de 
2.011, bem como os incisos do art. 1º da redação original. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
21, janeiro, 22

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irá alterar o caput do art. 1º da Lei Municipal nº 6.134, de 21 de 
outubro de 2.011.

No projeto inicial, e que foi aprovada por esta Augusta Casa, constou-se a 
Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. – CART, como beneficiária dos imóveis previstos no projeto 
original. Todavia, a CART, como concessionária, não pode ser proprietária das marginais, e sim o 
Departamento de Estradas de Rodagem – DER.

Dessa maneira, pela relevância da matéria, e a fim de corrigir este equívoco, contamos 
com a aprovação do projeto em questão.

Atenciosas saudações,
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº  07/22
P. 150.933/21 Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de Fomento, repasse de 
recursos públicos federais para a Organização da Sociedade Civil do setor privado que especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar, mediante Termo de Fomento, 

repasses de recursos públicos federais oriundos de Emenda Parlamentar, Número da 
Programação: 350600320200002, Funcional Programática: 08.244.5031.219G.0035, 
para a Organização da Sociedade Civil, abaixo identificada, com recursos alocados 
no Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS, nos respectivos totais estimados, 
visando atender as seguintes finalidades:

FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Casa do Garoto dos Padres Rogacionistas

SERVIÇO META PARCERIA FEDERAL SUBVENÇÃO
ANO

AUXÍLIO
ANO

TOTAL DOS 
REPASSES 

ANO
Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de 
Vínculos para Idosos

30 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 ----------- R$ 100.000,00

TOTAL 30 R$ 100.000,00
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei 

Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2.022.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, ...
=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=

27, janeiro, 2.022
Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Município mediante Termo de Fomento, repasse de 
recursos públicos federais para Organização da Sociedade Civil do setor privado que atuam na área de 
Assistência Social, visando à cooperação no desenvolvimento de atividades de relevante interesse público.

Tal projeto se faz necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), que exige, expressamente, 
que qualquer repasse de recursos públicos para o setor privado deve ser autorizado por Lei específica, 
assim entendida aquela que identifica o beneficiário, fixa ou estima o valor do repasse e ainda determina a 
finalidade da transferência dos recursos.

Insta esclarecer que a parceria proposta, refere-se ao repasse através de Emenda 
Parlamentar Federal destinada ao incremento no desenvolvimento do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para Idosos da Organização da Sociedade Civil Casa dos Garotos dos Padres 
Rogacionistas.

Isto posto, acreditamos ter apresentado os esclarecimentos devidos, a fim de que 
todos possam ter plena compreensão do Projeto ora apresentado.

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do Projeto em 
questão.

Atenciosas saudações,
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº  08/22
P. 175.610/21 Autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante Termo de Fomento, repasse de 
recursos públicos federais para a Organização da Sociedade Civil do setor privado que especifica.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar, mediante Termo de Fomento, 

repasses de recursos públicos federais oriundos de Emenda Parlamentar, Número da 
Programação: 350600320210003, Funcional Programática: 08.244.5031.219G.0035, 
para a Organização da Sociedade Civil, abaixo identificada, com recursos alocados 
no Fundo Municipal da Assistência Social – FMAS, nos respectivos totais estimados, 
visando atender as seguintes finalidades:
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AELESAB – Programa de Integração e Assistência a Criança e Adolescente

SERVIÇO META PARCERIA 
FEDERAL

SUBVENÇÃO
ANO

AUXILIO
ANO

TOTAL DOS 
REPASSES 

ANO
Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo 03 – 06 
anos, Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para 

Crianças e Adolescentes e Serviço 
de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos para Idosos.

170 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 ----------- R$ 60.000,00

TOTAL 170 R$ 60.000,00
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei 

Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2.022.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, ...
=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=

27, janeiro, 2.022
Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Município mediante Termo de Fomento, repasse 
de recursos públicos federais para Organização da Sociedade Civil do setor privado que atua na área de 
Assistência Social, visando à cooperação no desenvolvimento de atividades de relevante interesse público.

Tal projeto se faz necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que exige, expressamente, 
que qualquer repasse de recursos públicos para o setor privado deve ser autorizado por Lei específica, 
assim entendida aquela que identifica o beneficiário, fixa ou estima o valor do repasse e ainda determina a 
finalidade da transferência dos recursos.

Insta esclarecer que a parceria proposta, refere-se ao repasse através de Emenda 
Parlamentar Federal destinada ao incremento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para Crianças, Adolescentes e Idosos da Organização da Sociedade Civil AELESAB – Programa de 
Integração e Assistência a Criança e Adolescente.

Isto posto, acreditamos ter apresentado os esclarecimentos devidos, a fim de que 
todos possam ter plena compreensão do Projeto ora apresentado.

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do Projeto em 
questão.

Atenciosas saudações,
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº   09/22
P. 96.249/2.020 Ap. 8.414/04 (capa) Autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à Empresa 
WITZLER DO BRASIL LTDA.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Executivo autorizado a doar à empresa WITZLER DO BRASIL LTDA, um 

lote de terreno localizado no Distrito Industrial III, com a seguinte descrição:
Setor 04, Quadra 2327 Lote 02 - Distrito Industrial III.
“UM TERRENO para fins industriais, situado no lado ímpar do quarteirão 02 da 
Rua Ronise Motta Pegoraro de Souza, correspondente ao lote 02 da quadra N do 
loteamento denominado Distrito Industrial III – Cláudio Guedes Misquiati,  nesta 
cidade de Bauru – SP, com área de 1.072,53 metros quadrados, com as seguintes 
medidas e confrontações: inicia-se no ponto P08, localizado na Rua Ronise Motta 
Pegoraro de Souza, a 19,29 metros mais o arco de esquina de 14,16 metros com raio 
igual a 9,00 metros da Rua Romeu Sola; segue por uma distância de 26,98 metros 
e azimute plano de 54°30’57” até o ponto P09, confrontando com a referida Rua 
Ronise Motta Pegoraro de Souza; deflete à direita e segue por uma distância de 39,75 
metros e azimute plano de 144°43’27” até o ponto P13, confrontando com o lote 03; 
deflete à direita e segue de 26,98 metros e azimute plano de 234°29’09” até o ponto 
P12, confrontando com a Rua Iracema Cândida Posca, quarteirão 02, lado par; deflete 
à direita e segue por uma distância de 39,76 metros e azimute plano de 324°44’08” 
até o ponto P08, ponto inicial da descrição desse perímetro, confrontando com o lote 
01”, conforme matrícula n° 134.003, do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru/
SP.

Art. 2° A Regularização Fundiária (Reurb-E) do Distrito Industrial III alterou o memorial 
descritivo da matrícula mãe nº 88.089, assim como gerou matrículas individualizadas 
para cada lote, antes inexistentes, alterado as suas numerações e descrições.

Art. 3º A área descrita no art. 1º foi objeto de Concessão de Direito Real de Uso autorizada 
pela Lei Municipal nº 5.192, de 05 de outubro de 2.004, destinada única e 
exclusivamente para instalação de sua empresa.

Parágrafo único. A Donatária, por ter cumprido todas as obrigações assumidas na concessão 
mencionada no caput do presente artigo, fica autorizada a receber em doação a área 
descrita no art. 1º a partir da data da publicação desta Lei.

Art. 4º A Donatária obriga-se a manter no local atividade compatível com a regulamentação 
municipal das Cidades Industriais, respeitando a legislação vigente.

Art. 5o O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tornará nula, de pleno direito, 
a doação feita, revertendo o imóvel ao patrimônio municipal, sem que assista direito 
às acessões nele introduzidas.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
03, fevereiro, 2.022

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso 
Projeto de Lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a doar um terreno localizado no 
Distrito Industrial III, totalizando 1.072,53 metros quadrados para a empresa WITZLER DO BRASIL 
LTDA.

A área foi anteriormente outorgada para a empresa, através da Lei Municipal nº 
5.192, de 05 de outubro de 2.004, e destinada única e exclusivamente para a construção de suas instalações.

A Regularização Fundiária (Reurb-E) do Distrito Industrial III alterou o memorial 
descritivo da matrícula mãe nº 88.089, assim como gerou matrículas individualizadas para cada lote, antes 
inexistentes, alterado as suas numerações e descrições, o que justifica o a descrição de área ser diferente na 
Lei de Concessão, embora seja a mesma área.

As obrigações assumidas, segundo vistoria realizada pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, já foram cumpridas. A empresa se encontra em atividade 
no local e pretende a doação da área, como previsto na Cláusula Terceira do Termo de Concessão de Direito 
Real de Uso.

A doação ora proposta encontra amparo no art. 14 da Lei Municipal nº 6.931, de 27 
de junho de 2.017 e foi aprovada por unanimidade de votos pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal - CADEM, conforme Ata da reunião realizada no dia 14 de outubro de 2.020, sendo que 
nenhuma restrição foi feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda e 
pela Secretaria Municipal de Planejamento.

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do Projeto em 
questão.

Atenciosas Saudações,
SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

OUVIDORIA GERAL

A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (criada pelo Decreto nº 13787 de 23 de maio de 2018) 
recebe manifestações referentes aos serviços prestados pelas secretarias municipais (exceto Secretaria da 
Saúde), EMDURB e DAE nos seguintes tipos:
ELOGIO;
SUGESTÃO;
RECLAMAÇÃO;
DENÚNCIA.
Acesse a OUVIDORIA GERAL pelos seguintes canais:
Site da prefeitura: www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria
email: ouvidoria@bauru.sp.gov.br
Telefone: 3235-1156 (segunda a sexta das 8h as 18h)
Correspondência enviadas para o seguinte endereço:
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Praça das Cerejeiras 1-59
Vila Noemy - Bauru - SP
CEP 17014-500

Corregedoria Geral Administrativa
Leandro Douglas Lopes

Corregedor Geral
Súmula da Decisão da Prefeita Municipal no Processo Administrativo Ordinário nº 181.566/19, que tem 
como interessado o Gabinete da Prefeita, em que figura a servidora Maria Jeusa da Silva Montresol, 
matrícula 30006, RG 19.808.137-6, Servente de Escola, lotada na Secretaria Municipal da Educação: 
Absolvida. Advogados: José Francisco Martins, OAB/SP 147.489, Júlio César Teixeira de Carvalho, OAB/
SP 218.282, e Alessandra Fabiana Bone Pini, OAB/SP 356.602. À Corregedoria Geral Administrativa para 
oficiar.

Súmula da Decisão da Prefeita Municipal no Processo Administrativo Ordinário nº 23.568/20, que tem 
como interessado o Gabinete do Prefeito, em que figura a servidora Renata Maria Landi, matrícula 12646, 
Diretora de Escola de Educação Infantil: determino a extinção do presente processo. À Corregedoria Geral 
Administrativa para oficiar.

Súmula da Decisão do Prefeita Municipal no Processo Administrativo Ordinário nº 78.204/20, que tem 
como interessada a Secretaria Municipal da Educação, em que figura a servidora Renata Maria Landi, 
matrícula 12646, Diretora de Escola de Educação Infantil: determino a extinção do presente processo. À 
Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.

Súmula da Decisão da Prefeita Municipal no Processo Administrativo Ordinário nº 33.692/21, que tem 
como interessada a Secretaria Municipal da Educação, em que figura a servidora Renata Maria Landi, 
matrícula 12646, Diretora de Escola de Educação Infantil: determino a extinção do presente processo. À 
Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.

Súmula da Decisão da Prefeita Municipal no Processo Administrativo Ordinário nº 34.716/21, que tem 
como interessada a Secretaria Municipal da Educação, em que figura a servidora Renata Maria Landi, 
matrícula 12646, Diretora de Escola de Educação Infantil: determino a extinção do presente processo. 
Advogado: Luiz Nunes Pegoraro, OAB/SP 155.025. À Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.

Súmula da Decisão da Prefeita Municipal no Processo Administrativo Ordinário nº 34.718/21 que tem 
como interessada a Secretaria Municipal da Educação, em que figura a servidora Renata Maria Landi, 
matrícula 12646, Diretora de Escola de Educação Infantil: determino a extinção do presente processo. À 
Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.

Súmula da Decisão da Prefeita Municipal no Processo Administrativo Ordinário nº 48.332/21, que tem 
como interessada a Secretaria Municipal da Educação, em que figura a servidora Renata Maria Landi, 
matrícula 12646, Diretora de Escola de Educação Infantil: determino a extinção do presente processo. À 
Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.



7DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 05 DE FEVEREIRO DE 2.022

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Everson Demarchi 

Secretário
LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

SEDE da Secretaria da Administração
Secretário, Expediente, Compras e Licitações, Administração de Pessoal, Recursos Humanos e Avaliação 

Funcional.
Praça das Cerejeiras, 1-59 – Altos da Cidade – CEP. 17014-900

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 18h
Almoxarifado Central e Patrimônio

Avenida Hélio Police, s/nº - Jardim Redentor – CEP. 17032-290
Atendimento: 7h às 12h – 13h às 17h

SESMT
Rua General Marcondes Salgado, 2-45 – Centro – CEP. 17010-040

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 17h

CONTATOS
Secretário da Administração: (14) 3235-1099

Gabinete do Secretário: (14) 3235-1099 
Divisão de Administração e Expediente: 3235-1203 / 3235-1110

Departamento de Administração de Materiais (Compras e Licitações): (14) 3235-1287 / (14) 3235-
1062 / (14) 3235-1357 / (14) 3235-1113 / (14) 3235-1337

Divisão de Almoxarifado: (14) 3203-7533 / (14) 3227-1431
Divisão de Patrimônio: (14) 3203-7548

Divisão de Serviços Essenciais: (14) 3227-6828
Departamento de Administração de Pessoal: (14) 3235-1199 / (14) 3235-1229 / (14) 3235-1137 / (14) 

3235-1351 / (14) 3235-1227 / (14) 3235-1305
Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158

Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3227-5647
Seção de Benefícios: (14) 3235-1158

Perícia Médica: (14) 3227-5647
Seção de Segurança e Medicina do Trabalho: (14) 3234-9022

Serviço Social: (14) 3227-5650
Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277

Departamento de Recursos Humanos: (14) 3235-1207
Divisão de Concursos: (14) 3235-1081

Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043
Secretaria Municipal de Administração: administracao@bauru.sp.gov.br

Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF – ADM): cdf_adm@bauru.sp.gov.br
Pesquisa de Atendimento: http://www.bauru.sp.gov.br/pesquisa_atendimento.aspx

Ouvidoria: http://www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria.aspx
FAQ – Perguntas Mais Frequentes: http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/

NOTIFICAÇÃO
FICA A EMPRESA PLASVIVO DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL 

EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 21.760.032/0001-65, COM ENDEREÇO NA RUA DA BATATA, Nº 
112 - BOX 16, PENHA CIRCULAR, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 21.011-020, CONFORME CONSTA 
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 55.899/20, NOTIFICADA DO NÃO CUMPRIMENTO 
DE MANEIRA CORRETA E REGULAR DA ENTREGA DO ITEM PAPEL HIGIÊNICO, 
RESPECTIVAMENTE, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO E ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 512/20. EM RAZÃO DISSO, FOI PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
55.899/20 QUE APLICOU À EMPRESA AS SANÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, NOS ARTS. 86 E 87 DA LEI FEDERAL N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993 E ART. 
7° DA LEI FEDERAL N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2.002, CULMINANDO COM A APLICAÇÃO 
DE MULTA DE MORA NO MONTANTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO INADIMPLEMENTO, 
NO VALOR DE R$ 2.397,60 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA 
CENTAVOS) E, AINDA, A PENALIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM 
LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO POR 06 (SEIS) MESES. 
NÃO HAVENDO CRÉDITOS DISPONÍVEIS A FAVOR DA EMPRESA, O VALOR DEVERÁ SER 
RECOLHIDO AOS COFRES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA 
E FINANÇAS, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DESTA. NÃO 
HAVENDO O PAGAMENTO, O VALOR SERÁ COBRADO JUDICIALMENTE.

BAURU, 31 DE JANEIRO DE 2.022.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

LICENÇA SEM VENCIMENTO: A partir de 03/02/2022, portaria nº 0174/2022, concede licença 
sem vencimentos, pelo período de 01 (um) ano, o(a) servidor(a) JULIANA XAVIER DE OLIVEIRA 
, portador(a) do RG nº 40xxxxx94, matrícula nº 33662, cargo efetivo Especialista em Educação Adjunto 
- Professor Substituto de Educação Básica Infantil, da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 
conforme processo nº 6902/2022.

A partir de 04/02/2022, portaria nº 0175/2022, concede licença sem vencimentos, pelo período de 02 (dois) 
anos, o(a) servidor(a) LORISNEIA SILVA MARTINEZ , portador(a) do RG nº 21xxxxx8X, matrícula 
nº 25842, cargo efetivo Especialista em Educação - Professor de Educação Básica Fundamental, da 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, conforme processo nº 178.083/2021.

DISPENSAS: A partir 05/02/2022, portaria nº 0176/2022, dispensa o(a) servidor(a) ANA CRISTINA 
CAMARGO, RG nº 18xxxxx01, matrícula nº 24462, da função de confiança de DIRETOR DE DIVISÃO 
DE SERVIÇOS SOCIAIS, da SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, conforme 
Processo nº 15.594/2022.

A partir 05/02/2022, portaria nº 0177/2022, dispensa o(a) servidor(a) SANAE KUBO, RG nº 20xxxxx17, 
matrícula nº 27843, da função de confiança de DIRETOR DE DIVISÃO DE APROVAÇÃO E 
PROJETOS, da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, conforme Processo nº 17.832/2022.

DESIGNAÇÕES: A partir de 05/02/2022, portaria nº 0178/2022, designa o(a) servidor(a) MARLI 
RALO, RG nº 20xxxxx33, matrícula nº 33225, na função de confiança de DIRETOR DE DIVISÃO DE 
SERVIÇOS SOCIAIS, da SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, conforme processo 
nº 15.597/2022.

A partir de 05/02/2022, portaria nº 0179/2022, designa o(a) servidor(a) RICHARD ARNALDO 
MARQUES FARIA, RG nº 93xxxxx22, matrícula nº 34119, na função de confiança de DIRETOR DE 
DIVISÃO DE APROVAÇÃO E PROJETOS, da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
conforme processo nº 17841/2022.

EXONERAÇÕES: A partir 14/01/2022, portaria nº 0180/2022, exonera, a pedido, o (a) servidor(a) 
RAFAEL ESTEVES DE SOUZA CORDEIRO, RG nº 35xxxxx98, matrícula nº 35277, do cargo efetivo 
de Especialista em Saúde - Médico Pediatra, do SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, conforme 
Processo nº 6.613/2022.

A partir 17/01/2022, portaria nº 0181/2022, exonera, a pedido, o (a) servidor(a) FABRICIA ANGELICA 
MENDES CARAUBA, RG nº 42xxxxx70, matrícula nº 34316, do cargo efetivo de Técnico em Saúde - 
Técnico de Farmácia, do SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, conforme Processo nº 7.703/2022.

RESCISÃO CONTRATUAL: A partir de 18/01/2022, rescinde a pedido, o contrato temporário do(a) 
senhor(a) PATRICIA SANCHES SALLES, RG nº 29xxxxx90, matrícula nº 90480, da função de 
ENFERMEIRO TEMPORÁRIO, da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, conforme Processo nº 
7.727/2022.

RETIFICAÇÃO: No D.O.M nº 3510 de 03/02/2022: Onde se lê, A partir de 03/02/2022, portaria nº 
165/2022, designa o(a) servidor(a) ALINE GIMENES FAZZIO, RG nº 43xxxxx94, matrícula nº 
30826, na função de confiança de DIRETOR DA OPERACIONAL, da SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE, conforme processo nº 15692/2022......Leia-se, DIRETOR DA DIVISÃO OPERACIONAL, da 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, conforme processo nº 15692/2022.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXONERAÇÃO/POSSE

PORTARIA N.º 169/2022: ROSEMEIRE LOPES PINTO, Diretora de Departamento de Administração de 
Pessoal, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto n.º 6.664 de 22 de julho de 1993, R E S O L 
V E: Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) ANDREA JOSIANE RODRIGUES PEREIRA, portador(a) do 
RG n.º 25.XXX.XXX-5 e CPF n.º 200.XXX.XXX-07, matrícula 35391, cargo efetivo de ASSISTENTE 
EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA, do(a) 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA, 
e MARIANA FELIX BUENO BELONE, Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso das 
atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, RESOLVE: 
Dar posse no cargo efetivo de AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, 
ADULTOS E IDOSOS, para o(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, a partir de 
07/02/2022.

TORNA SEM EFEITO

PORTARIA N.º 170/2022: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem 
Efeito no Diário Oficial n.º 3511, a PORTARIA N.º 779/2021 que nomeou o(a) Sr.(a) WIARA MAYRA 
PENTEADO COSTA, portador(a) do RG n.º 80XXXX25 e CPF n.º 036.XXX.XXX-07, classificação 28º 
lugar, no cargo efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO - MÉDICO - CLÍNICO, Edital n.º 
17/2020, EM RAZÃO DE DECURSO DE PRAZO.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os(as) candidatos(as) relacionados(as) abaixo deverão entrar em 
contato com o Departamento de Recursos Humanos no dia e horário indicado para que sejam orientados(as) 
com relação à providência da documentação do Anexo I e outros documentos que vierem a ser necessários 
para investidura no cargo.
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, em conformidade com o disposto na Lei Municipal 
n.º 7.109 de 12 de setembro de 2018 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, 
expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 171/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - INFANTIL, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3511 após o 
cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) 
ADELSO FIDELIS DE MOURA, portador(a) do RG n.º 28XXXXX10 e CPF n.º 270.XXX.XXX-10, em 
virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 24º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL, 
Edital n.º 02/2020 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br .  Ligar em 07/02/2022 às 08h30min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada pelo(a) acesso de Vanilda Galvino Moreira Furlanetto, cargo efetivo de 
Especialista em Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica - Infantil, matrícula 33.909, 
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publicado(a) no Diário Oficial do Município em 28 de dezembro de 2021.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 172/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - INFANTIL, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial n.º 3511 após o 
cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) 
CAROLINE FERNANDA DIAS, portador(a) do RG n.º 54XXXXX56 e CPF n.º 463.XXX.XXX-84, em 
virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado em 25º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL, 
Edital n.º 02/2020 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br .  Ligar em 07/02/2022 às 09h00min ou mandar e-mail.
Observação: Nomeação motivada pelo(a) acesso de Naiara Maria de Farias Juliani, cargo efetivo de 
Educação Adjunto - Professor Substituto de Educação Básica - Infantil, matrícula 33.850, publicado(a) no 
Diário Oficial do Município em 28 de dezembro de 2021.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO N.º 173/2022: Fica nomeado(a) para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE – MÉDICO VETERINÁRIO, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial n.º 3511 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 
dias, a contar desta publicação, o(a) Sr.(a) THAIS HELENA DESJARDINS BERGONSO, portador(a) 
do RG n.º 25XXXXX66 e CPF n.º 268.XXX.XXX-86, em virtude do(a) mesmo(a) haver se classificado 
em 03º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE – MÉDICO 
VETERINÁRIO, Edital n.º 20/2018 para exercer as funções do cargo.
O atendimento será inicialmente pelo telefone (14) 3235-1207/3235-1081 ou por e-mail rh@bauru.sp.gov.
br .  Ligar em 07/02/2022 às 09h30min ou mandar e-mail.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. RG e CPF (com nome atualizado e menos de 10 anos de emissão);
2. Certidão de casamento (atualizada e legível);
3. Certidão da Justiça Eleitoral que comprove que está QUITE, ao qual pode ser retirada no link http://
www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
4. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado);
5. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado), ao qual pode ser retirado no 
link https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp;
6. Comprovante de endereço atual;
7. Extrato do PIS/PASEP, com nome atualizado, verificar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, caso exista 
dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que todos os dados 
cadastrais do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do documento junto ao 
Recursos Humanos desta Prefeitura, para evitar problemas futuros; 
8. Comprovação de regularidade com o serviço militar (reservista e/ou equivalente);
9. Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
10. Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
11. Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido (do estado de São Paulo 
são duas, a SAJ PG5 e a SIVEC), com o nome atualizado;
12. Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
13. Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
14. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos e/ou se deficiente de qualquer idade;
15. CPF de filhos até 21 anos, se deficiente, de qualquer idade e, se estudante, até 24 anos;
16. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
17. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
18. Declaração ou certidão negativa de débitos para os cargos que possuem registros em seus respectivos 
conselhos;
19. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem acumulação (para 
fins de análise do acúmulo e/ou compatibilidade de horários).

ESTAGIÁRIOS

TORNA SEM EFEITO

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta 
data Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial n.º 3507 do(a) Sr.(a) FERNANDA 
ESPOLADOR JACINTO SIQUEIRA, portador(a) do CPF 377.XXX.XXX-78, classificado(a) em 10.º, 
no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de NUTRIÇÃO, edital n.º 03/2019 em 
virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA.

CONVOCAÇÃO

Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do(a) 10.º classificado(a), a diretora do Departamento de 
Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve CONVOCAR para prover a função de 
ESTAGIÁRIO na Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) LETICIA DE JESUS ARRUDA, portador(a) 
do CPF 473.XXX.XXX-44, classificado(a) em 14.º, no Processo Seletivo para a área de NUTRIÇÃO, 
edital n.º 03/2.019. Este(a) deve contatar o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – 
CIEE, telefone (11) 95024-4412 ou comparecer à Rua Luso Brasileira, n.º 4-44, Sala 702/703 e 704, 
Bauru/SP, CEP: 17016-230, Edifício Metropolitan, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta 
publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados acarretará a sua desistência.

CONCURSO PÚBLICO

RESPOSTA RECURSO ADMINISTRATIVO
 

A Comissão Examinadora do Concurso Público realizado para provimento do cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA (Edital n.º 07/2020) informa 
a decisão proferida no Recurso Administrativo interposto referente à pontuação de títulos – Classificação 
Final,  publicado no Diário Oficial de Bauru no dia 22/01/2022:

Protocolo n.º 12794/2022 – INDEFERIDO 
 
A decisão proferida no Recurso Administrativo interposto está disponível no sistema de documentos 
eletrônicos pelo link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx.
 
 

Bauru/SP, 05 de fevereiro de 2022.
Comissão Examinadora 

Portaria n.º 64/2020

REPUBLICAÇÃO DA RESPOSTA AOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE 
INSCRIÇÃO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES

A Comissão Examinadora do Concurso Público aberto para provimento do cargo efetivo de ASSISTENTE 
DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA informa que os candidatos inscritos sob os números 
abaixo relacionados tiveram o requerimento de isenção de taxa de inscrição deferido de acordo com o 
preconizado no CAPÍTULO IV do Edital n.º 12/2021.
Os candidatos deverão providenciar a impressão do comprovante de inscrição, disponibilizado no site: 
www.bauru.sp.gov.br

INSCRIÇÃO
0037600033
0037600089
0037600126
0037600167
0037600287
0037600291
0037600313
0037600395
0037600429
0037600484
0037600663
0037600739
0037600754
0037600777
0037600906

Bauru/SP, 05 de fevereiro de 2022.
Comissão Examinadora
Portaria n.º 1946/2021

RESPOSTA AOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

A Comissão Examinadora do Concurso Público aberto para provimento do cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM SAÚDE – ENFERMEIRO informa que os candidatos inscritos sob os números 
abaixo relacionados tiveram o requerimento de isenção de taxa de inscrição deferido de acordo com o 
preconizado no CAPÍTULO IV do Edital 01/2022.
Os candidatos deverão providenciar a impressão do comprovante de inscrição, disponibilizado no site: 
www.bauru.sp.gov.br 

INSCRIÇÃO
0037700045
0037700236
0037700263
0037700267
0037700273
0037700285
0037700405
0037700411

Bauru/SP, 05 de fevereiro de 2022.
Comissão Examinadora

Portaria n.º 37/2022

RESPOSTA AOS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

A Comissão Examinadora do Concurso Público aberto para provimento do cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL – AUXILIAR DE CRECHE informa que os candidatos inscritos sob os números 
abaixo relacionados tiveram o requerimento de isenção de taxa de inscrição deferido de acordo com o 
preconizado no CAPÍTULO IV do Edital 02/2022.
Os candidatos deverão providenciar a impressão do comprovante de inscrição, disponibilizado no site: 
www.bauru.sp.gov.br

INSCRIÇÃO
0037800208
0037800270
0037800295
0037800423
0037800546
0037800586
0037800633
0037800674
0037800686
0037800954
0037800992
0037801127
0037801198
0037801406
0037801413
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0037801538
0037801549
0037801637
0037801648
0037801866
0037801879
0037801950

Bauru/SP, 05 de fevereiro de 2022
Comissão Examinadora

Portaria n.º 38/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA 
O CARGO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - 
PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - EDITAL 09/2021

A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento 
de Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no 
Concurso Público para o Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO - PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, para a realização da 
PROVA OBJETIVA, nos termos do Edital 09/2021, de acordo com as seguintes orientações:
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 06/02/2022 (DOMINGO), na ETEC Rodrigues de 
Abreu, localizada na Rua Virgílio Malta, n.º 12-70 - Centro, Bauru / SP.
2. A PROVA OBJETIVA TERÁ DURAÇÃO DE 03 HORAS.
3. O PORTÃO DE ENTRADA SERÁ FECHADO IMPRETERIVELMENTE ÀS 08H e 50 MIN., 
NÃO SENDO PERMITIDA, SOB NENHUM PRETEXTO A ENTRADA DE CANDIDATO APÓS 
O HORÁRIO ESTABELECIDO.
4. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para a realização da prova, com 
antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário fixado para seu início, observado o horário oficial de 
Brasília/DF.
4.1. É obrigatório o uso de máscara facial com cobertura total de nariz e boca e de álcool em gel (70%) 
devido aos protocolos específicos em razão da pandemia COVID-19. 
4.2. O candidato poderá levar seu próprio álcool em gel (70%) e sua garrafa de água.
4.3. O candidato deverá cumprir os protocolos de higiene e segurança preconizados por decretos publicados 
ou que vierem a ser publicados, pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19, 
no momento da aplicação da prova.
5. Os candidatos deverão levar documento de identidade com foto, em sua via original, caneta esferográfica 
de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.
6. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver usando máscara facial e munido de 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha 
força de documento de identificação ou carteira de trabalho, ou qualquer outro documento com 
foto reconhecido por lei, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Por medida de segurança 
sugerimos que levem o comprovante final de inscrição, disponível para impressão no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br) através da área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO.
6.1. Se o fiscal tiver dúvidas na identificação do candidato, poderá pedir ao candidato que retire a máscara 
para confirmar a documentação. Após isso, o candidato deverá recolocá-la imediatamente.
6.2. Na fila para entrada na sala de prova, os candidatos deverão manter distância e evitar contato com 
outras pessoas.
6.3. Poderá ser aferida a temperatura corporal, sendo excluído do certame o candidato que tiver com 
temperatura corporal acima de 37,8 graus centígrados.
7. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou qualquer 
outro documento não constante deste Edital.
8. Não serão aceitos como documentos de identidade: documentos digitais, certidões de nascimento, títulos 
eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de 
identidade, documentos não identificáveis e/ou ilegíveis.
9. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade.
10. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo, dentre outros atos, a coleta de assinaturas.
11. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
12. O candidato, ao adentrar a sala em que será aplicada a Prova Objetiva, deverá armazenar e lacrar 
TODOS os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais, exceto o álcool gel 70%, 
máscara facial extra, óculos, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, 
documento de identificação.
12.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
12.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos os 
itens necessários à execução da prova (óculos, exceto óculos escuros, caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, fabricada em material transparente, documento de identificação).
12.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
12.4. O saco plástico tratado no Item 12, deverá ser acondicionado embaixo da carteira de prova, e só 
poderá ser violado após a saída do candidato do local estabelecido para realização da prova.
13. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
14. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma) 
hora.
15. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de, no mínimo, 03 (três) candidatos(as) e mediante  
assinatura de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
16. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões 01 (uma) hora antes do término da 
prova.
17. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidades serão anuladas.
18. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
19. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 

alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
19.1. A prova objetiva será corrigida por meio de leitura ótica, não sendo prevista a correção manual.
20. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no cartão resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
21. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
21.1. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
21.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
21.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado, ao 
final do tempo de prova;
21.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
22. O gabarito oficial será disponibilizado no endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.br/administracao/
concursos.
23. Após entregar a Folha de Respostas e o caderno de questões para os fiscais (quando for o caso), os 
candidatos deverão, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada 
a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não poderão utilizar banheiros ou 
bebedouros, assim como não poderão retirar o lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais.
24. Ao ingressar na sala para realização da prova, antes de lacrar seus pertences, os candidatos deverão 
desligar todos os equipamentos eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, 
se os mesmos emitirem qualquer tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será 
excluído do certame.
25. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
26. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, 
durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer 
tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso. 
27. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
28. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.  
28.1. Também não será admitida a utilização de qualquer objeto/material, de qualquer natureza, que cubra 
a orelha ou obstrua o ouvido.
29. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar 
autorização do fiscal de sala para sua saída, devendo este designar um fiscal de corredor para acompanhá-lo 
no deslocamento, devendo-se manter em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário 
e depois da utilização deste, ser submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido portando algum 
equipamento proibido por este edital poderá ser excluído do certame.
30. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova, sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
31. Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
32. Durante a realização da prova não será admitida qualquer arguição quanto às questões aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
33. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá enviar os documentos comprobatórios previstos no CAPÍTULO VI - DA 
CANDIDATA LACTANTE - Edital 09/2021, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 
4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=163 até às 16h do dia 04 (quatro) de fevereiro de 2022.
34. A candidata lactante que solicitou e informou a Coordenação Geral a necessidade de amamentação, 
deverá estar acompanhada do responsável pela guarda da criança indicado e identificado. Tal responsável 
deverá permanecer no local indicado pela Coordenação Geral, não podendo, sob nenhuma hipótese, circular 
nas dependências do prédio em que será realizada a prova.
35. O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no Edital 
regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
35.1. O acompanhante deverá fazer uso de máscara facial com cobertura total de nariz e boca e de 
álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos em razão da pandemia COVID-19. 
36. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
37. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na 
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de 
prova.
38. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
39. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) publicação da convocação para a realização da prova 
objetiva (27/01/2022), devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do 
Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br/diariooficial

06/02/2022 (DOMINGO) às 08:50
PISO 1 SALA 09

INSCRIÇÃO NOME
0036900006 ADRIANO HENRIQUE
0036900032 ALESSANDRA NAOMI NAKAMOTO
0036900044 ALESSANDRO MORITA MANTOVANI
0036900024 ALEXANDRE MEDEIROS DOS SANTOS
0036900022 AMANDA MEIRA LEITE
0036900083 ANDERSON DE ARAUJO BLASQUE
0036900064 CAROLINA CARVALHO MUCHERONI
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0036900021 CLEBER ROGÉRIO FRANCO
0036900036 CRISTIANO DE SOUZA CAMARGO JUNIOR
0036900001 DANIEL FARIA DE MORAES
0036900018 DANIELE ISTILE SIMEÃO MACHADO
0036900069 DANILO ARAÚJO DE OLIVEIRA
0036900029 DANILO MATHEUS GERONIMO
0036900019 DEBORA BARBOSA AIRES

PISO 1 SALA 12
INSCRIÇÃO NOME
0036900002 DHYEGO PALÁCIOS BONIFÁCIO
0036900073 DIEGO AUGUSTO GOES FRANCA
0036900038 DIOGO BISSOLI MORENO
0036900053 ELIDIO GIACON NETO
0036900034 FELIPE SANT ANA CORRÊA
0036900043 FELIPE SANTIAGO PROCÓPIO
0036900070 FERNANDO ANDRADE BIGHETTI
0036900025 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BENASSI
0036900061 GABRIEL BATISTA CAPELLO
0036900008 GABRIEL COSTA ARROYO
0036900016 GABRIELL HIROMI NAKAGAWA
0036900007 GETULIO ALVES RIBEIRO SIQUEIRA DE MIRA
0036900011 GUILHERME DOS SANTOS MAFFEI
0036900059 GUILHERME MOURA STORNIOLO

PISO 1 SALA 13
INSCRIÇÃO NOME
0036900020 GUSTAVO CHEQUE
0036900039 ITALO RODRIGUES DA CUNHA
0036900033 JEFFERSON DUARTE POSSATI
0036900015 JEFFERSON ROSA DE ABREU
0036900072 JOAO CARLOS DE SOUZA
0036900028 JOSÉ KÊMELY AMADOR DE OLIVEIRA
0036900082 JULIANA CABRERA MENEZES
0036900067 JULIANA CARVALHO MUCHERONI
0036900031 LARISSA DE CASTRO BONADIO
0036900074 LEONARDO DIAS LEAL
0036900052 LUCAS MOSSATO ARANTES
0036900023 LUCINEI CARDOSO LEME
0036900057 LUIS GUILHERME SILVA RODRIGUES
0036900062 LUIZ ROBERLEI DA ROCHA JUNIOR

PISO 2 SALA 20
INSCRIÇÃO NOME
0036900037 MARCELO GUEDES CORRÊA
0036900049 MÁRCIO CECILIATO MOMBERG DE OLIVEIRA
0036900077 MARIANA RODRIGUES SANTESSO
0036900048 MATEUS HENRIQUE
0036900041 MATEUS HENRIQUE GARCIA VENANCIO
0036900063 MATHEUS ANDRADE SAGGIORO
0036900079 MATHEUS FERREIRA CAETANO
0036900066 MIGUEL CACERES DOS SANTOS
0036900009 MILTON FELIX DELMONT ZACCA
0036900071 NICKOLAS FABIANO MORAIS DE JESUS
0036900013 PATRICIA BARRETO ROZ
0036900081 PAULO ROBERTO VILAN
0036900005 RENAN BERNARDO DE OLIVEIRA
0036900055 RENAN GABRIEL CORREIA HIMENO

PISO 2 SALA 21
INSCRIÇÃO NOME
0036900026 RHUAN BENEDITO ESBORINI
0036900058 SUELI APARECIDA DE MATOS LEITE
0036900078 THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS
0036900075 TIAGO HENRIQUE RODRIGUES MORENO
0036900047 VICTOR HUGO FERREIRA DA SILVA
0036900014 VINICIUS OLIVEIRA FERNANDES
0036900065 VINICIUS PELEGRINELI TERRUEL
0036900003 VITOR AUGUSTO RIBEIRO PAULON
0036900046 VITOR BARBIERI CHASSERAUX
0036900056 WILLIAM APARECIDO CAMPOS
0036900040 WILLIAN JOSE ARAÚJO COSTA
0036900076 WILSON ACACIO MARQUES DA SILVA

Bauru, 27 de janeiro de 2022.
A Comissão

RESULTADO DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 
ESPECIALISTA EM SAÚDE - FARMACÊUTICO (EDITAL 11/2021) (prova realizada em 
19/12/2021) E EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS.

Inscrição Nome Completo Prova Objetiva
0037500194 ADRIANA CELESTINO SANTIAGO 56,25
0037500197 ADRIANA CRISTINA PARISE 58,50
0037500029 ALIANE CRISTINA MAIA 54,00
0037500148 ALMIR DA SILVA NUNES 63,00
0037500005 ANA BEATRIZ CAVICCHIOLI DE OLIVEIRA 65,25
0037500010 ANA CARLA SILVA BROMATI 60,75
0037500033 ANDRESSA DE DEUS SOUZA 60,75
0037500170 BRUNO GASPAR PEREIRA 60,75
0037500089 CAROLINE SOUZA DOS SANTOS 60,75
0037500088 CRISTIANA PAIVA DE ARAÚJO NEVES MARTINEZ 54,00
0037500121 CRISTIANE MURAKAMI 60,75
0037500108 DALILA SANTANA DE CRISTO 63,00
0037500144 EDSON AQUIRRA DO NASCIMENTO 60,75
0037500013 ERIKA REIKO HASHIMOTO KAWAKITA 58,50
0037500082 FERNANDA DE AVILA 63,00
0037500113 FIORELLA REGINATO 54,00
0037500012 FLÁVIA CAMILA DIAS 63,00
0037500037 GABRIELI DA SILVA CUNHA TIRITAN 56,25
0037500107 GEIZA MARTINEZ 63,00
0037500174 GILBERTO KAZUHIRO HIRATSUKA 54,00

0037500200 GISLAINE APARECIDA CORA GARCIA JUSTINIANO 
DE CAMARGO 58,50

0037500173 GISLAINE PIOTO BIAZON 58,50
0037500112 GUSTAVO CARVALHO DE OLIVEIRA 58,50
0037500168 JAMILE CRISTINA DE CARVALHO 67,50
0037500171 JULIA DE CAMARGO 67,50
0037500165 JULIANA SIQUEIRA CARVALHO 58,50
0037500026 JUSSARA FERREIRA BATISTA 63,00
0037500063 LANUCHA MASTRANGELO PRUDENCIATTI 56,25
0037500074 LIANDRA DE SOUZA MESSIAS 63,00
0037500015 LUANDA SEVERINO DE MENEZES 63,00
0037500172 LUANE FERNANDES PEREIRA 58,50
0037500106 LUIS FRANCISCO BORGES DA SILVA 56,25
0037500078 MARIA HELENA GONCALVES DE FARIAS 58,50
0037500166 MARIANA APARECIDA OLIVEIRA MADIA 54,00
0037500004 MARINAIDE PEREIRA NAEGELE 63,00
0037500096 MAYRA AUGUSTA TAMBARA VELHO 60,75
0037500203 MILLENA FIGUEROA RITZ 54,00
0037500045 SANDRA PAULA CUNHA ZAITUM 65,25
0037500154 SHIRLEY RIBEIRO SILVA DE OLIVEIRA 65,25
0037500019 SILVIANE REGINA GUMIEIRA NEVES GEBARA 54,00
0037500094 THAISA COSTA PENACHI PEGORIN 60,75
0037500057 TIAGO RIBEIRO SARUHASHI 54,00

2ª FASE – ANÁLISE DE TÍTULOS 
1. Para efeito de classificação final os candidatos acima relacionados deverão enviar (caso possuam) pelo 
sistema de concurso, cópia digitalizada colorida dos certificados indicados no item 17.
2. OS CERTIFICADOS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA 
INVESTIDURA NO CARGO NÃO DEVERÃO SER ENTREGUES. A ENTREGA DOS MESMOS 
SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. 
3. A 2ª fase – Análise de Títulos será realizada EXCLUSIVAMENTE pela internet, no site www.bauru.
sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS, no portal do candidato, da 0h (zero hora) do dia 08 (oito) de 
fevereiro de 2022 até às 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 10 (dez) de 
fevereiro de 2022 (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
3.1. Acesse o link:
https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_concursos/Login.aspx?ReturnUrl=%2fsist_concursos%2fdefault.aspx e 
faça o login: o candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema de concurso com CPF e senha cadastrados 
anteriormente; 
3.2. Seleção do concurso inscrito: Após fazer o login, o candidato deverá clicar na aba “Meus Concursos” 
e escolher o cargo para o qual está inscrito, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA 
EM SAÚDE - FARMACÊUTICO, e clicar no ícone da “lupa”;
3.3. Envio de Certificados: após clicar na lupa, deve ler atentamente as instruções da “2º Fase - Títulos”, 
selecionar a opção de envio dos títulos, sendo obrigatório o envio da frente e do verso do título, mesmo 
que o verso esteja em branco;
3.4. As cópias digitalizadas dos títulos a serem enviadas SOMENTE serão aceitas nas extensões jpg, jpeg 
ou png, colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes);
3.5. Categorização dos Títulos: cada título deve ser enviado no campo correspondente - Doutorado, 
Mestrado e Especialização, sempre em arquivos separados, um de cada vez, se atentando ao limite de 
certificados que podem ser enviados (ver item 17);
3.5.1. É de total responsabilidade do candidato a categorização e envio dos títulos, pois os mesmos 
serão avaliados na categoria inserida pelo candidato.
3.6. Opção Anexo: Para cada certificado terá a opção anexo, caso tenha outro(s) documento(s) para 
enviar que complemente(m) o título, deve(m) ser enviado(s) em ÚNICO arquivo(uma ou mais páginas) 
SOMENTE na extensão PDF, colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes);
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3.7. Não serão considerados certificados/documentos enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital;
3.8. Não serão considerados certificados/documentos ilegíveis, com rasuras, incompletos ou provenientes 
de arquivo corrompido.
3.9. É de responsabilidade do candidato, fornecer subsídios para que a Comissão Examinadora possa 
identificar a autenticidade/veracidade do documento entregue.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados, exceto se ocorrerem falhas técnicas no sistema de concurso. Assim, é recomendável que o 
candidato realize o envio dos títulos com devida antecedência.
5. A 2ª Fase - Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os 
candidatos que não enviarem Títulos.
6. Não haverá segunda chamada para entrega de Títulos.
7. Todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias 
ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
8. Quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no 
quadro abaixo (item 17), o candidato poderá enviar, também o histórico escolar (quando a entrega desse 
não for obrigatória) ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) 
de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que 
permitam o perfeito enquadramento do Título.
9. Após o prazo do envio dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer 
tempo.
10. O recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria n.º 1474/2021.
11. Os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes.
12. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados, se necessário.
13. A pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos. 
14. Os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos já obtidos na Prova Objetiva.
15. Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos enviados. 
16. Os títulos enviados que não atenderem ao solicitado nos Fatores de Avaliação (abaixo descritos) 
serão desconsiderados e não serão avaliados pela Comissão Examinadora.
17. Serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de 
pós-graduação em nível de Doutorado, na área correlata ao 
concurso, devidamente reconhecido pelo órgão competente 

(MEC).

4,0 
pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Mestrado, em área correlata ao 
concurso, devidamente reconhecido pelo órgão competente 

(MEC).

3,0 
pontos 3,0 pontos

Especialização

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de 
pós-graduação em nível de especialização - lato sensu, com carga 

horária mínima de 360 horas/aula ou Título de Especialista na 
área correlata ao concurso, devidamente reconhecido pelo órgão 

competente (MEC).

1,0 
pontos 3,0 pontos

18. Após efetuadas as devidas avaliações do(s) título(s) entregue(s) pelo candidato este(s) ficará(ão) 
disponibilizado(s) no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de CONCURSO/
PORTAL DO CANDIDATO, podendo ser visualizado(s) até a publicação da Homologação do Concurso 
Público, regido por este edital.

Bauru, 25 de janeiro de 2022.
A Comissão

EDITAL N.º 03/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação da Sra. Prefeita, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público 
na modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante 
deste Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO 
CIVIL/INFRAESTRUTURA – ARQUITETO descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido 
Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal 
n.º 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de 
Bauru (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal n.º 5.975/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Renan Amauri Guaranha Rinaldi, Ana Cristina Maurício Ferreira, Matheus Seiji Bazaglia Kuroda e Miguel 
Féres Guedes e sob a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone, Walquíria Colla de Abreu Bastos, 
Josiane Gomes de Moraes, sendo todos os membros nomeados pela Portaria n.º 146/2022, obedecidas as 
normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.

3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
n.º 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
8. A data, o local e horário de realização da Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 07 (sete) de maio de 2022.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.
12. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
13. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru. 

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Construção Civil/
Infraestrutura – 
ARQUITETO

01

Conclusão da 
Graduação em 
Arquitetura e 
Registro no 
Conselho de 
Arquitetura e 
Urbanismo - 

CAU

R$ 3.833,62 R$ 500,00 30 horas / 
semanais R$ 60,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Técnicos 2 da Lei n° 5.975/10 e alterações 
posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal n.º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
n.º 7.200/19.

1. Fica vedado aos servidores desempenharem atividades privadas relacionadas, de qualquer forma, com:
1.1. Análise, responsabilidade técnica e aprovação de projetos: arquitetônicos, de infraestrutura de 
loteamento (iluminação, água, esgoto, terraplanagem, pavimentação e drenagem) ambientais e do sistema 
viário e de trânsito;
1.2. Análise e expedição de habite-se e certidões e assuntos correlatos;
1.3. Direcionamento de clientes, ainda que de outros servidores, por intermédio de atividade de fiscalização 
que eles próprios desempenham.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 02 
(dois) de março de 2022 até às 16h do dia 11 (onze) de março de 2022, (horário de Brasília/DF), devendo 
o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Construção Civil/
Infraestrutura – ARQUITETO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
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b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
às 16h do dia 11 (onze) de março de 2022, quando este recurso será retirado do site, para pagamento neste 
mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.871/16 e Lei Municipal n.º 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 02 (dois) e 03 (três) de março 
de 2022.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos 
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão 
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e 
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO 
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB 
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento.
6. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de março de 2022.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 

sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato, carimbo, 
assinatura e CRM do Médico.
1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 02 (dois) a 11 (onze) de março de 2022.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 1.2 deste capítulo.
1.5. Não serão considerados os laudos emitidos ou  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.6. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
1.7. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.8. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
1.9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá enviar documentos comprobatórios SOMENTE na extensão PDF 
colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163 das 0h do dia 02 (dois) de março às 16h 
do dia 08 (oito) de abril de 2022.
1.1. Serão aceitos como documentos comprobatórios a Certidão de Nascimento da criança e o documento 
de identificação oficial com foto do acompanhante adulto.
1.2. Para sua segurança, a candidata deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 1 deste capítulo.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Não serão considerados documentos  enviados fora do prazo ou pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.5. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido no item 1.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
3.1. O acompanhante deverá fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos 
específicos em razão da pandemia COVID-19.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal n.º 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual n.º 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual n.º 60.449/14, na Lei 
Municipal n.º 6.871/16 e na Lei Municipal n.º 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal n.º 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
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que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos 
especificados no item 8.1, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/
cadastrar.aspx?a=162, no período de 02 (dois) a 11 (onze) de março de 2022.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do 
Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 8 deste capítulo.
8.4. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou 
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Fases N.º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em 
Construção Civil/
Infraestrutura – 
ARQUITETO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 20

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Informática - 
AUTOCAD 10

Língua 
Portuguesa 10

Legislação 10

Análise de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Construção Civil/
Infraestrutura – ARQUITETO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos 
abaixo descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 10 (dez) de abril de 2022, será composta por 50 (cinquenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.

2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a Entrega de Títulos será realizada EXCLUSIVAMENTE pela internet, sendo responsabilidade 
dos candidatos o envio dos certificados na data prevista no Anexo VI, também constante do Edital de 
Convocação onde consistirão todas as regulamentações desta fase, a ser publicado no dia 07 (sete) de maio 
de 2022 no Diário Oficial de Bauru.
c) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
d) é de responsabilidade do candidato, fornecer meios para que a Comissão Examinadora possa identificar 
a autenticidade/veracidade do documento entregue;
e) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do título;
f) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
g) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no Edital de Convocação a ser 
publicado no dia 07 (sete) de maio de 2022 no Diário Oficial de Bauru;
h) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria n.º 146/2022;
i) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Doutorado, em qualquer 
área devidamente reconhecido pelo 

órgão competente (MEC).

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de Mestrado, em qualquer 
área devidamente reconhecido pelo 

órgão competente (MEC).

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/
Título de Especialista/

Residência/
Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 

em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com 

carga horária mínima de 360 horas/
aula ou Título de Especialista, na 

área de Arquitetura/Engenharia, 
devidamente reconhecido pelo órgão 

competente (MEC).

1,0 ponto 3,0 pontos

j) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
k) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
l) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados;
m) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
n) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
o) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 07 (sete) de maio de 2022.
2.1. Somente serão convocados para a 2ª Fase - Análise de Títulos os candidatos aprovados na 1ª Fase - 
Prova Objetiva.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
4.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
6.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
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atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
14. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.  
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer 
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
18.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
18.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
18.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
18.4. A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Construção Civil/
Infraestrutura – ARQUITETO terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto 
e oitenta centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Construção Civil/
Infraestrutura – ARQUITETO terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número 
de acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços 
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar 
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar temas 
sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições;
b1) o candidato deverá informar a realização de serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins 
de validação encaminhar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário, 
conforme item b) em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) tais documentos deverão ser enviados SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 
4 MB (quatro megabytes)  pelo sistema de documentos disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.
br/documentos/cadastrar.aspx?a=164. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, 

recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item b1)  deste capítulo.
b5) não serão considerados documentos  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 
outras formas não especificadas no Edital.
b6) não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
b7) as decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 12(doze) de abril de 2022.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Informática - AUTOCAD da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
g) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
h) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à 1ª (primeira) publicação de qualquer ato público 
do concurso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo 
inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.
bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo 
no sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx 
no período estabelecido no item 1 deste capítulo. Para melhor utilização do sistema de documentos 
eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções e avaliações, o Cartão Resposta e o(s) título(s) entregue(s) pelo 
candidato ficarão disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na 
área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, podendo este ser visualizado(s) até a publicação da 
Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos prescritos no Capítulo XII.

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeita Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal n.º 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br 
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
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nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde 
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, 
nos termos prescritos pela Lei Municipal n.º 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado; 
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
da Graduação em Arquitetura e Urbanismo, devidamente registrado no órgão competente – MEC e Registro 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, estando em dia com sua anuidade comprovando estar 
regular para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no 
Capítulo XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais n.º 
3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e n.º 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 

relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n.º 146/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – ARQUITETO

Planejar, elaborar, executar e acompanhar obras de edifícios, paisagismo e urbanização; além de ações 
voltadas à saúde coletiva quando atuar em Vigilância em Saúde. Receber informações do supervisor 
sobre os serviços a serem executados. Coletar informações necessárias à realização do projeto (dimensões 
do terreno, topografia, legislação e normas técnicas e programa de necessidades). Solicitar materiais e 
equipamentos necessários à execução dos serviços. Planejar a utilização adequada do espaço físico. 
Privilegiar o conforto térmico, iluminação natural e acessibilidade universal. Elaborar orçamento da obra. 
Acompanhar a aprovação de projetos nos órgãos oficiais competentes. Realizar alterações nos projetos, 
conforme solicitações. Confeccionar projetos representando-os em desenhos, plantas, mapas, maquetes. 
Prezar pela estética e utilização dos materiais adequados aos recursos financeiros. Realizar controle 
do material e serviços executados. Orientar funcionários sobre as melhores alternativas arquitetônicos. 
Acompanhar a execução da obra. Garantir fidelidade ao projeto ou mediante aprovação do supervisor 
realizar as alterações necessárias. Ajustar o projeto a imprevistos ou novas necessidades. Consultar outros 
profissionais que podem estar envolvidos ou contribuir para o projeto (engenheiros, topógrafos, pedreiros, 
etc.). Elaborar memorial técnico de obras e serviços a serem licitados. Acompanhar e dar assistência às 
licitações públicas. Realizar vistorias de loteamentos e construções de edificações. Elaborar projeto de 
arborização dos logradouros públicos. Realizar mapeamento da cidade. Planejar e orientar projetos de 
iluminação pública, trânsito e sistema viário. Cuidar pela conservação dos monumentos arquitetônicos 
do município. Pesquisar e escolher os materiais adequados à realização do empreendimento. Oferecer, 
administrar e executar cursos na área de arquitetura. Estudar novas propostas de projetos, procedimentos e 
materiais na área da arquitetura, urbanismo e paisagismo. Aprovar projetos de edificações e parcelamento 
do solo de iniciativa particular, em conformidade com a legislação pertinente. Atuar na área de planejamento 
e gestão urbana, de forma participativa, em consonância com o Estatuto da Cidade. Elaborar e acompanhar 
a implementação de planos diretores e demais normas urbanísticas. Coordenar projetos, verificando 
a compatibilidade entre projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico e demais instalações. Zelar pelo 
cumprimento das legislações sanitárias. Inspecionar estabelecimentos/ atividades, considerando o risco 
sanitário à saúde coletiva.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. História e análise crítica da Arquitetura e Urbanismo: Arquitetura e sua evolução histórica no Brasil 
e no mundo; História e teoria do Urbanismo; Crítica à Arquitetura e Urbanismo Moderno; Arquitetura 
e Urbanismo Contemporâneo. 2. Patrimônio Histórico: Revitalização e Requalificação: Noções de 
Preservação, Conservação e Restauração de bens culturais e do patrimônio histórico; Técnicas de 
conservação e restauração; Cartas Patrimoniais e recomendações internacionais aplicadas à restauração 
dos edifícios. 3. Planejamento Urbano, Regional e Meio Ambiente: Sítio Natural; Sistemas de 
infraestrutura urbana (energia, pavimentação, saneamento ambiental e drenagem urbana); Zoneamento 
e Diversidade; Uso e Ocupação do Solo; Morfologia urbana, análise sócio espacial; Densidade Urbana; 
Tráfego e hierarquia do sistema viário; Gestão urbana e instrumento de gestão (legislação ambiental e 
urbanística nos âmbitos Federais, Estaduais e Municipais); Mercado Imobiliário e Política de Uso do Solo; 
Sustentabilidade e suas aplicações projetuais no urbanismo e no paisagismo; Métodos e técnicas de desenho 
em projeto urbano; Crítica ao Urbanismo Contemporâneo; Renovação e preservação urbana – Intervenções 
Urbanas; Projeto paisagístico - Arborização urbana; Equipamentos e mobiliário urbanos; Fundamentos 
paisagísticos. 4. Desenvolvimento de Projetos de Arquitetura: Sistemas de representação gráfica aplicada 
à arquitetura; Conceitos fundamentais e normas de desenho técnico; Desenho Arquitetônico; Linguagem 
e teoria do projeto de arquitetura; Relação dos espaços Público e Privado; Estruturas e a Ordenação do 
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Espaço Edificado na Paisagem Urbana; Programa de necessidades das atividades e dimensionamento 
básico (estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo e detalhamento); Compatibilização 
de projetos complementares (dimensionamento básico); Elementos de Projeto Executivo Arquitetônico de 
edifícios residenciais, institucionais e industriais; Aspectos Ambientais, Ecológicos e de Sustentabilidade 
e suas aplicações projetuais na arquitetura; Estratégias de Projeto em Desenho Sustentável; Ergonomia 
nas edificações: dimensionamento; iluminação, ventilação, orientação e proteção solar, ar condicionado. 
6. Processos e sistemas construtivos; Fundamentos de Desenho Universal e Acessibilidade aplicável ao 
projeto de Arquitetura – NBR 9050/2004; Projeto habitacional. 5. Conforto Ambiental: Edificação e escala 
humana; Desempenho de Materiais; Ventilação natural e forçada; Eficiência Energética e sustentabilidade; 
Acústica relacionada ao projeto de edificações; Conforto lumínico, Iluminação natural e iluminação artificial; 
Conceitos fundamentais de análise ergonômica; Diagnóstico e projeto ergonômico; 6. Regulamentação e 
prática profissional: Ética do exercício profissional; Legislação regulamentadora da profissão e os sistemas 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB); Fundamentos do 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT); Código de Proteção e Defesa do Consumidor e a atividade 
do arquiteto; Responsabilidade técnica, civil, penal criminal, administrativa e trabalhista; Planejamento, 
assessoria e fiscalização de obras. 

INFORMÁTICA - AUTOCAD
1. Interface do AutoCAD. 
2. Comandos de desenho. 
3. Inserção de pontos por coordenadas.
4. Comandos de precisão. 
5. Seleção de objetos. 
6. Visualização do desenho. 
7. Comandos de modificação. 
8. Dimensionamento. 
9. Propriedades dos objetos. 
10. Criação de sólidos (modelagem 3D). 
11. Edição de modelos sólidos.

LÍNGUA PORTUGUESA
1.Compreensão de textos.
1.1. Coerência e coesão textuais.
2. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
3. O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
4. Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
5. Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
6. Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: 
morfológico, sintático, semântico e textual).
6.1. Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
6.2. Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
6.3. Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e    
formas nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
6.4. Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores que 
conferem coerência e coesão ao texto.
6.5. Emprego dos sinais de pontuação.
6.6. Denotação e conotação - figuras de linguagem

Bibliografia
1. Dicionário on line Priberam. 
Disponível em: https://www.priberam.pt/DLPO/

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (Artigos: 1º ao 4º; 29 ao 31; 37 ao 41). 
Disponível em:
 https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx 
2. Lei Orgânica Municipal – (Artigos: 1º ao 4º; 8º ao 16; 27; 28; 31; 34; 34-A; 39 ao 49; 51; 69; 70; 
93 ao 95; 188; 195). Disponível: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx 
3. Lei Municipal n.º 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal 
de Bauru – (na íntegra). Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/
legislacoes.aspx
4. Lei Municipal n.º 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos 
no Âmbito da Administração Pública Municipal – (Artigos 1º ao 6º; 16; 17; 22; 23;). Disponível em: 
https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx
5. Lei Municipal n.º 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru – (na íntegra). Disponível em: https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/
legislacoes.aspx 
6. Lei Municipal n.º 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru – (na íntegra). Disponível em: https://
www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx 
7. Lei Municipal n.º 4.830, de 17 de maio de 2002 – Transforma o Serviço de Previdência dos 
Municipiários de Bauru – SEPREM – na Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV – (Artigo 1º; 2º; 4º; 49 ao 61). Disponível em: https://www2.
bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx 
8. Lei Municipal n.º 5.975, de 1º de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salário - PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição 
de jornadas especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, 
sobre a extinção de adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, 
exceto os cargos específicos da área de saúde e de educação - (na íntegra).  Disponível em: https://
www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n.º. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n.º. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________.

Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1. paraplegia
2. paraparesia
3. monoplegia
4. monoparesia
5. tetraplegia  
6. tetraparesia
7. triplegia
8. triparesia
9. hemiplegia
10. hemiparesia
11. ostomia
12. amputação ou ausência de membro
13. paralisia cerebral
14. nanismo
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no CPF sob 
n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 
_______, inscrito no CPF sob n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo 
Edital n.º_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, 
venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: 
(citar pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)
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ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
05/02/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
17/02/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
26/02/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/03/2022 Abertura das Inscrições
11/03/2022 Encerramento das Inscrições

02 e 03/03/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
05/03/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

02 a 11/03/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

02/03/2022 a 08/04/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

31/03/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

31/03/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
05/04/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
09/04/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
10/04/2022 Previsão da Realização da Prova Objetiva
12/04/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito
12/04/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário

07/05/2022 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e
1º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

10/05/2022 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
14/05/2022 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

16 e 17/05/2022 Previsão do Período para Entrega de Títulos
02/06/2022 Previsão de Classificação Final
14/06/2022 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 05 de fevereiro de 2022.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N.º 04/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação da Sra. Prefeita, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO 
- PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO, 
descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico 
Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), pelo 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações 
posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da 
Educação (Lei Municipal n.º 5.999/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos 
Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Márcia Lopes Reis, Marisa Eugênia Melillo Meira, Poliana Da Silva Almeida Santos Camargo, Andrea 
Belli Floriano, Judite Della Torre Jayme, Allan Rodrigo Sassaki Sato e sob a coordenação de Iara Aparecida 
dos Santos Oliveira, Karina Osti e Mônica Cristina Pereira Santana, sendo todos os membros nomeados 
pela Portaria n.º 147/2022, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor 
Público Municipal (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor 
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Educação (Lei Municipal n.º 5.999/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 24 (vinte e quatro) de março de 2022.
8. A data, o local e horário de realização da Entrega de Títulos serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 03 (três) de maio de 2022.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.
12. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 

protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
13. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru. 

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito¹ Vencimentos² Benefícios3

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor Inscrição

Especialista em 
Educação Adjunto 

– PROFESSOR 
SUBSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA – 

FUNDAMENTAL 
– 1º AO 5º ANO

01

Normal Superior ou 
Graduação em Pedagogia 

com Habilitação/
Especialização nos 

anos iniciais do Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano) 
ou Licenciatura Plena em 

Pedagogia.

R$ 1.396,10 R$ 500,00 20 horas / 
semanais R$ 40,00

Notas:
Pré-requisito¹: 1- Conclusão do Curso Normal Superior com Habilitação em Ensino Fundamental - Anos 
Iniciais (1º ao 5º ano) ou                                                           
2- Conclusão do Curso Normal Superior com Especialização em Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1º 
ao 5º ano) ou                                                        
3- Conclusão em Licenciatura em Pedagogia com Habilitação em Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1º 
ao 5º ano) ou                                                                 
4- Conclusão em Licenciatura em Pedagogia com Especialização em Ensino Fundamental - Anos Iniciais 
(1º ao 5º ano) ou                                             
5- Conclusão em Licenciatura Plena em Pedagogia.
Vencimento²: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Educação Adjunto, da Lei Municipal n° 
5.999/10 e alterações posteriores.
Benefícios3: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal n.º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
n.º 7.200/19.

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 02 
(dois) de março de 2022 até às 16h do dia 11 (onze) de março de 2022, (horário de Brasília/DF), devendo 
o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO, e 
selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
às 16h do dia 11 (onze) de março de 2022, quando este recurso será retirado do site, para pagamento neste 
mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.



18 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 05 DE FEVEREIRO DE 2.022

b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.871/16 e Lei Municipal n.º 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 02 (dois) e 03 (três) de março 
de 2022.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos 
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão 
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e 
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO 
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB 
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento.
6. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de março de 2022.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato, carimbo, 
assinatura e CRM do Médico.
1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 02 (dois) a 11 (onze) de março de 2022.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.

1.4. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 1.2 deste capítulo.
1.5. Não serão considerados os laudos emitidos ou  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.6. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
1.7. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.8. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 24 (vinte e quatro) de março de 2022.
1.9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá enviar documentos comprobatórios SOMENTE na extensão PDF 
colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163 das 0h do dia 02 (dois) de março às 16h 
do dia 01 (primeiro) de abril de 2022.
1.1. Serão aceitos como documentos comprobatórios a Certidão de Nascimento da criança e o documento 
de identificação oficial com foto do acompanhante adulto.
1.2. Para sua segurança, a candidata deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 1 deste capítulo.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Não serão considerados documentos  enviados fora do prazo ou pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.5. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido no item 1.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
3.1. O acompanhante deverá fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos 
específicos em razão da pandemia COVID-19.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal n.º 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual n.º 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual n.º 60.449/14, na Lei 
Municipal n.º 6.871/16 e na Lei Municipal n.º 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal n.º 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos 
especificados no item 8.1, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/
cadastrar.aspx?a=162, no período de 02 (dois) a 11 (onze) de março de 2022.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do 
Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 8 deste capítulo.
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8.4. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou 
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 24 (vinte e quatro) de março de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Fases N.º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Educação 
Adjunto – PROFESSOR 

SUBSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA – 

FUNDAMENTAL – 1º AO 
5º ANO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Gerais da 
Educação

10

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Psicologia do 
Desenvolvimento 10

Legislação 10
Língua Portuguesa 07

Matemática 07
Atualidades 06

Análise 
de 

Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Educação Adjunto – 
PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO será 
composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 03 (três) de abril de 2022, será composta por 50 (cinquenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a Entrega de Títulos será realizada EXCLUSIVAMENTE pela internet, sendo responsabilidade 
dos candidatos o envio dos certificados na data prevista no Anexo VI, também constante do Edital de 
Convocação onde consistirão todas as regulamentações desta fase, a ser publicado no dia 03 (três) de maio 
de 2022 no Diário Oficial de Bauru.
c) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
d) é de responsabilidade do candidato, fornecer meios para que a Comissão Examinadora possa identificar 
a autenticidade/veracidade do documento entregue
e) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do título;
f) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
g) os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no Edital de Convocação a ser 
publicado no dia 03 (três) de maio de 2022 no Diário Oficial de Bauru;
h) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria n.º147/2022;
i) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de 
pós-graduação em nível de Doutorado, na área correlata ao 
concurso, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

4,0 
pontos 4,0 pontos

Mestrado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de 
pós-graduação em nível de Mestrado, na área correlata ao 
concurso, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

3,0 
pontos 3,0 pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga horária mínima de 

360 horas/aula na na área correlata ao concurso (exceto o 
exigido no pré-requisito), devidamente reconhecido pelo órgão 

competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

j) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
k) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
l) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados;
m) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
n) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
o) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 24 (vinte e quatro) de março de 2022.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 03 (três) de maio de 2022.
2.1. Somente serão convocados para a 2ª Fase - Análise de Títulos os candidatos aprovados na 1ª Fase - 
Prova Objetiva.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª 
Fase - Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
4.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
6.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
6.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
14. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.  
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer 
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
18.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
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18.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
18.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
18.4. A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação Adjunto 
– PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO 
terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e oitenta centésimos) a cada 
questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) 
de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Educação 
Adjunto – PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º 
ANO terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de acertos do candidato na 
1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços 
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar 
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar temas 
sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições;
b1) o candidato deverá informar a realização de serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins 
de validação encaminhar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário, 
conforme item b) em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) tais documentos deverão ser enviados SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 
4 MB (quatro megabytes)  pelo sistema de documentos disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.
br/documentos/cadastrar.aspx?a=164. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, 
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item b1)  deste capítulo.
b5) não serão considerados documentos  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 
outras formas não especificadas no Edital.
b6) não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
b7) as decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 05 (cinco) de abril de 2022.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Gerais da Educação da Prova 
Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Psicologia do Desenvolvimento da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
h) obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades da Prova Objetiva
i) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
j) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à 1ª (primeira) publicação de qualquer ato público 
do concurso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo 
inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.
bauru.sp.gov.br

1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo 
no sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx 
no período estabelecido no item 1 deste capítulo. Para melhor utilização do sistema de documentos 
eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções e avaliações, o Cartão Resposta e o(s) título(s) entregue(s) pelo 
candidato ficarão disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na 
área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, podendo este ser visualizado(s) até a publicação da 
Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos prescritos no Capítulo XII.

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeita Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal n.º 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br 
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde 
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, 
nos termos prescritos pela Lei Municipal n.º 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
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no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado; 
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Normal Superior com Habilitação/Especialização nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
(1º ao 5º ano) ou Graduação em Pedagogia com Habilitação/Especialização nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental (1º ao 5º ano) ou Licenciatura Plena em Pedagogia) e os documentos necessários à investidura 
do cargo indicados no Capítulo XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais n.º 
3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e n.º 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 

e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n.º 147/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA – FUNDAMENTAL – 1º AO 5º ANO
Exercício de docência em regência de classes do Ensino Fundamental em caráter de substituição. Planejar e 
ministrar aulas no Ensino Fundamental, em caráter de substituição, seguindo as orientações pedagógicas da 
Secretaria Municipal da Educação e da Unidade Escolar. Promover experiências de ensino/aprendizagem 
contribuindo para o aprimoramento da qualidade de ensino. Participar ativamente da elaboração, 
acompanhamento e avaliação dos planos, projetos, propostas e políticas educacionais, no que for de sua 
competência, respeitando as legislações vigentes. Elaborar, a cada início de ano letivo, e cumprir o plano de 
trabalho segundo o Projeto Político-Pedagógico na Unidade Escolar. Seguir a proposta pedagógica como 
participe na elaboração e execução das mesmas, promovendo práticas de cuidados e educação segundo a 
legislação vigente. Observar, acompanhar, avaliar e registrar o desenvolvimento do processo pedagógico 
dos alunos, tanto individualmente como em grupo, bem como informar aos pais por meio de relatórios, 
conforme estabelecido em legislação vigente. Elaborar estratégias e materiais pedagógicos para o trabalho 
no Ensino Fundamental, de modo a abranger todos os alunos. Participar ativamente do processo de 
integração da escola, família e comunidade, por meio de ações como reuniões, horário para atendimento, 
festividades, entre outras. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação, 
ao desenvolvimento profissional e outras atividades relacionadas ao calendário escolar como Associação 
de Pais e Mestres, Conselho Escolar, Conselho de classe e ano, comemorações cívicas e outras. Elaborar 
registros e relatórios solicitados pela(s) Unidade(s) Escolar(es) e/ou Secretaria Municipal da Educação. 
Acolher, respeitar e implementar decisões coletivas. Informar a chefia imediata sobre todas as situações 
que envolvam alunos, pais, funcionários, acatando e respeitando as orientações recebidas. Preparar e 
auxiliar na confecção de material pedagógico. Realizar atividades correlatas com a função e/ou solicitadas 
e estabelecidas pelas legislações vigentes. Eventualmente auxiliar em outras atividades correlatas. Cumprir 
as determinações do Calendário Oficial da Secretaria Municipal de Educação.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 
1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96)
2. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica – 2013.
3. Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017).
4. A função social, cultural e política da escola e o compromisso social do educador.
5. Gestão democrática.
6. Projeto Político-Pedagógico e o Regimento Escolar: concepção e significado. para orientação e 
planejamento do processo de ensino e aprendizagem.
7. Problemas e desafios da educação brasileira contemporânea.
8. Educação das Relações Étnico-Raciais e a educação antirracista.
9. Saberes e fazeres docentes na perspectiva da pedagogia histórico-crítica.
10. Políticas públicas em educação: qualidade e equidade.
11. Educação Inclusiva.
12. Relações entre escolas, famílias e comunidades; culturas escolares, culturas de infância, culturas 
familiares - formas de socialização e escolarização.
13. O emprego das tecnologias digitais e a educação: desafios contemporâneos.

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
1. Fundamentos da Psicologia Histórico-Cultural
2. O desenvolvimento psicológico na perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural de L. S. Vigotski
3. Relações entre desenvolvimento e aprendizagem
4. Formação, conteúdo e estrutura da atividade de estudo
5. Desenvolvimento psicológico na infância e a organização do ensino.
6. O trabalho pedagógico no 1º ano do Ensino Fundamental à luz da periodização Histórico-Cultural do 
desenvolvimento
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respectivos cargos, reconfigura as carreiras, cria nova grade salarial, dispõe sobre a cessação do pagamento 
das gratificações e adicionais e institui jornadas de trabalho - (na íntegra). Disponível em: https://www2.
bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/legislacoes.aspx 
11. BAURU. Atividades de Trabalho Pedagógico (ATP).  Decreto Municipal de Bauru n.º 13.140, de 22 de 
agosto de 2016, que regulamenta o artigo 40 da Lei n.º 5.999, de 30 de novembro de 2010. Disponível em: 
http://www2.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec13140.pdf

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão de textos.
1.1. Coerência e coesão textuais.
2. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
3. O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
4. Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
5. Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
6. Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: 
morfológico, sintático, semântico e textual).
6.1. Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
6.2. Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
6.3. Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e 
formas nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
6.4. Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores que 
conferem coerência e coesão ao texto.
6.5. Emprego dos sinais de pontuação.
6.6. Denotação e conotação - figuras de linguagem
Bibliografia
1. Dicionário on line Priberam. 
Disponível em: https://www.priberam.pt/DLPO/ 

MATEMÁTICA
Programa
1. Sistemas de numeração e sistemas de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, 
massa e tempo.
2. Números reais: representação, transformação, comparação e operações (adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação). Potências de 10 e notação científica.
3. Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem 
e juros simples.
4. Cálculos algébricos: fatoração, expressões algébricas, valor numérico, produtos notáveis, simplificação 
de frações algébricas.
5. Teoria dos conjuntos. Relações de pertinência e inclusão. Igualdade e partição de conjuntos. Operações 
com Conjuntos (união, intersecção, diferença e complementar). Produto Cartesiano e Relações binárias.
6. Função como particular relação entre duas grandezas: funções do 1° e 2° graus, função exponencial, 
função logarítmica, funções trigonométricas.
7. Álgebra das Matrizes: definição, aplicações e operações (adição, subtração e produto).
8. Determinantes.
9. Problemas práticos envolvendo o conceito de progressões aritmética e geométrica.
10. Interpretação de tabelas e gráficos para tratamento da informação.
11. Entendimento de estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos. Sentenças e 
proposições. Uso dos conectivos lógicos. Operações Lógicas (negação, conjunção, disjunção, implicação, 
bicondicional). Tabelas Verdade. Equivalência de proposições.
12. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, matemático e 
sequencial. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma 
válida, a conclusões determinadas.
13. Estatística: Tabelas de frequência e medidas de posição e dispersão. Probabilidade: possibilidades e 
chances.
14. Análise combinatória: princípio fundamental de contagem. Principais agrupamentos: arranjos, 
permutações e combinações simples.
15. Resolução de situações-problema utilizando o raciocínio lógico e quaisquer dos conteúdos do programa.

ATUALIDADES 
Notícias, acontecimentos, fatos e/ou versões ocorridos no Brasil e no mundo divulgados a partir de janeiro 
2020, nos meios de comunicação referente às áreas de: cidadania, ciência, cultura, arte, comunicação, 
esporte, economia, educação, empregabilidade, ética, legislação, meio ambiente, negócios, novas 
tecnologias, política, saúde, sustentabilidade e redes sociais.  

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n.º. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n.º. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.

- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1.     paraplegia
2.     paraparesia
3.     monoplegia
4. monoparesia
1. tetraplegia  
2. tetraparesia
3. triplegia
4. triparesia
5. hemiplegia
6. hemiparesia
7. ostomia
8. amputação ou ausência de membro
9. paralisia cerebral
10. nanismo
11. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ).
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).

Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no CPF sob 
n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 
_______, inscrito no CPF sob n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo 
Edital n.º_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, 
venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: 
(citar pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)
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ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
05/02/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
17/02/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
26/02/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/03/2022 Abertura das Inscrições
11/03/2022 Encerramento das Inscrições

02 e 03/03/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
05/03/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

02 a 11/03/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

02/03/2022 a 01/04/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

24/03/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

24/03/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
29/03/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
02/04/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
03/04/2022 Previsão da Realização da Prova Objetiva
05/04/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito
05/04/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário

03/05/2022 Previsão de Resultado da Prova Objetiva e
1º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

12/05/2022 2º Edital de Convocação para Entrega de Títulos
14/05/2022 3º Edital de Convocação para Entrega de Títulos

16 e 17/05/2022 Previsão do Período para Entrega de Títulos
02/06/2022 Previsão de Classificação Final
14/06/2022 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 05 de fevereiro de 2022.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
EDITAL N.º 05/2022

ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação da Sra. Prefeita, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, 
para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO 
- CLÍNICO descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações posteriores), pelo 
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações 
posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e 
alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal 
da Saúde (Lei Municipal n.º 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos 
Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Guilherme Trípoli, Paulo Pepulim Bastos e Rosilene Maria dos Santos Reigota e sob a coordenação de 
Mônica Cristina Pereira Santana, Walquíria Colla de Abreu Bastos e Giedri Cristina Bispo Sanchez, sendo 
todos os membros nomeados pela Portaria n.º 148/2022, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal n.º 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor 
Público Municipal (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor 
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal n.º 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 24 (vinte e quatro) de março de 2022.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.
12. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.

13. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru. 

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde Médico 
– MÉDICO – 

CLÍNICO 

01

Conclusão da 
Graduação em 

Medicina e registro 
no CRM

R$ 4.539,73 R$ 500,00 15 horas / 
semanais R$ 80,00

Notas:
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde Médico da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal n.º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
n.º 7.200/19.
Adicional de Insalubridade/Periculosidade: a concessão ou não dos adicionais de insalubridade ou 
periculosidade, fica condicionada à produção de laudo do setor técnico responsável, em conformidade com 
os requisitos dispostos no Decreto Municipal n.º 11.396/2010.
Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal n.º 6.564/14, as jornadas de trabalho dos 
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana. (NR) (Lei Municipal n.º 6.564/14)
Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal n.º 
5.950/10, Lei Municipal n.º 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar. (33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar. (60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar. (100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar. (166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80.
O cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, 
com anuência e termo de compromisso do servidor. 

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 02 
(dois) de março de 2022 até às 16h do dia 11 (onze) de março de 2022, (horário de Brasília/DF), devendo 
o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – CLÍNICO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
às 16h do dia 11 (onze) de março de 2022, quando este recurso será retirado do site, para pagamento neste 
mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
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b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.871/16 e Lei Municipal n.º 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 02 (dois) e 03 (três) de março 
de 2022.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos 
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão 
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e 
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO 
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB 
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento.
6. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de março de 2022.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato, carimbo, 
assinatura e CRM do Médico.

1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 02 (dois) a 11 (onze) de março de 2022.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 1.2 deste capítulo.
1.5. Não serão considerados os laudos emitidos ou  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.6. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
1.7. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.8. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 24 (vinte e quatro) de março de 2022.
1.9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá enviar documentos comprobatórios SOMENTE na extensão PDF 
colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163 das 0h do dia 02 (dois) de março às 16h 
do dia 01 (um) de abril de 2022.
1.1. Serão aceitos como documentos comprobatórios a Certidão de Nascimento da criança e o documento 
de identificação oficial com foto do acompanhante adulto.
1.2. Para sua segurança, a candidata deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 1 deste capítulo.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Não serão considerados documentos  enviados fora do prazo ou pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.5. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido no item 1.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
3.1. O acompanhante deverá fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos 
específicos em razão da pandemia COVID-19.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal n.º 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual n.º 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual n.º 60.449/14, na Lei 
Municipal n.º 6.871/16 e na Lei Municipal n.º 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal n.º 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos 
especificados no item 8.1, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/
cadastrar.aspx?a=162, no período de 02 (dois) a 11 (onze) de março de 2022.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do 
Anexo III.
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a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 8 deste capítulo.
8.4. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou 
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 24 (vinte e quatro) de março de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Fases N.º 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Especialista em Saúde 
Médico – MÉDICO – 

CLÍNICO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10
Análise de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – CLÍNICO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo 
descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 03 (três) de abril de 2022, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais para autenticação pela Secretaria Municipal da Administração ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) os títulos apresentados, que não tiverem original para serem autenticados ou não tiverem autenticação 
em cartório, deverão ter autenticação eletrônica, ou outro meio que permita a Comissão Examinadora 
identificar sua autenticidade.
h) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do título;

i) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
j) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste 
edital;
k) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria n.º 148/2022;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 

de pós-graduação em nível de Doutorado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

4,0 
pontos 4,0 pontos

Mestrado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Mestrado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

3,0 
pontos 3,0 pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de especialização - lato sensu/

Residência/Aprimoramento, com carga horária mínima de 360 
horas/aula ou Título de Especialista em qualquer área médica, 

devidamente reconhecido pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 pontos

m) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
n) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
o) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados;
p) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
q) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
r) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 24 (vinte e quatro) de março de 
2022.
2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
3.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
3.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19.
4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
5. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
5.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
5.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
6. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
7. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
8. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
9. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.  
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
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eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer 
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – CLÍNICO terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos e vinte 
e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico 
– MÉDICO – CLÍNICO terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de 
acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços 
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar 
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar temas 
sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições;
b1) o candidato deverá informar a realização de serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins 
de validação encaminhar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário, 
conforme item b) em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) tais documentos deverão ser enviados SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 
4 MB (quatro megabytes)  pelo sistema de documentos disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.
br/documentos/cadastrar.aspx?a=164. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, 
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item b1)  deste capítulo.
b5) não serão considerados documentos  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 
outras formas não especificadas no Edital.
b6) não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
b7) as decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 05 (cinco) de abril de 2022.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à 1ª (primeira) publicação de qualquer ato público 
do concurso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo 
inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.
bauru.sp.gov.br

1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo 
no sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx 
no período estabelecido no item 1 deste capítulo. Para melhor utilização do sistema de documentos 
eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções e avaliações, o Cartão Resposta e o(s) título(s) entregue(s) pelo 
candidato ficarão disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na 
área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, podendo este ser visualizado(s) até a publicação da 
Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos prescritos no Capítulo XII.

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeita Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal n.º 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br 
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde 
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, 
nos termos prescritos pela Lei Municipal n.º 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
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no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado; 
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão da Graduação em Medicina, devidamente registrado no órgão competente – MEC e Registro 
no Conselho Regional de Medicina – CRM, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular 
para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo 
XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais n.º 
3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e n.º 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 

e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n.º 148/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO – CLÍNICO 
Prestar assistência médica seguindo os preceitos éticos da medicina. Prestar atendimentos de urgência e 
emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os serviços de saúde. Prestar atendimento 
médico em unidades ambulatoriais básicas ou especializadas, mediante agendamento e/ou por demanda 
espontânea.  Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos; realizar perícias e laudos 
médicos; prestar assessoria técnica específica, conforme necessidade do serviço. Participar de auditorias 
e sindicâncias médicas; realizar e/ou supervisionar, analisar e/ou interpretar, laudar os exames de imagem 
aos quais estiver responsável utilizando-se das tecnologias disponíveis no município. Desenvolver ações na 
área de saúde coletiva (vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental). Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins jurídico-legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes e 
lesões corporais). Analisar e interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta 
nos atendimentos realizados. Realizar exame e/ou procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever, orientar, aplicar medicamentos e 
acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicamentos; solicitar 
transferências, internações e cirurgias. Indicar médico especialista para acompanhar o caso, se necessário. 
Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Marcar retorno, encaminhar para 
exames, especialistas, internações ou dar alta. Utilizar dos epi’ s disponibilizados pela instituição durante 
as atividades executadas a fim de evitar acidentes de trabalho. Cumprir normas complementares de 
biossegurança e segurança. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos médicos utilizados. Provisionar 
e solicitar materiais, produtos e insumos necessários ao desenvolvimento de suas atividades. Notificar a 
vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais 
produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Registrar todos os atendimentos em 
prontuários; elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. 
Fornecer atestados quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Avaliar e adequar o calendário 
vacinal dos pacientes. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Participar de comitês ou comissões que se 
relacionam com a área médica. Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definindo normas internas, sempre com 
embasamento em normas legais e técnicas emanadas do ministério da saúde, da secretaria estadual de 
saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de bauru, incluindo-se as 
unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância epidemiológica 
e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica na tomada imediata de 
medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em todos os casos que se fizer 
necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam potencialmente representar 
riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar boletins periódicos. Analisar e 
investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no município de bauru, a partir das declarações de 
óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos cartórios, instituto médico legal, delegacias de 
polícia, hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, investigar, conferir e analisar dados referentes 
aos sistemas de informação: sim (sistema de mortalidade), sinan (sistema de notificação de doenças e 
agravos), sinasc (sistema de nascidos vivos) e outros. Realizar por meio de visitas avaliações quanto a 
evolução do quadro de saúde dos usuários nos diversos meios de atenção, como no domicílio, hospitalar, 
presídios, instituições de longa permanência e na rua; buscar assessoria técnica junto à secretaria estadual 
de saúde, ministério da saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer necessário. Executar necropsias. 
Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Identificar eventuais 
casos de morte não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o instituto médico 
legal para exame pericial obrigatório. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos 
procedimentos emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais 
rápido possível o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte 
adequado do paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante 
de eventuais necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico 
emergencial no local (primário) e realizar transferências quando necessário. Zelar pelo transporte correto 
do paciente até o local de atendimento. Implementar e participar de programas de promoção, prevenção e 
recuperação à saúde, projetos educativos e orientações na área de saúde, programas e campanhas coletivas; 
resguardar o sigilo profissional e privacidade do paciente. Participar de comissões e reuniões. Integrar 
fóruns de controle social, promovendo articulações e parcerias intersetoriais e interinstitucionais. Contribuir 
no planejamento, implementação e análise de inquéritos e estudos epidemiológicos, com base em critérios 
técnicos e científicos. Colaborar no planejamento, elaboração, execução, supervisão e avaliação dos 
programas de saúde implantados pela secretaria municipal de saúde. Supervisionar estagiários de sua área 
de atuação e articular-se com as unidades acadêmicas. Implementar atividades de ensino-aprendizagem 
visando o fortalecimento e a integração ensino – serviço - comunidade como cenário de práticas para 
a formação no âmbito do sus. Realizar atividades de preceptoria nos serviços de saúde. Acompanhar 
pesquisadores durante o processo de coletas de dados para as pesquisas científicas cuja execução esteja 
em consonância com os pareceres da comissão de ética das instituições de ensino e comissão cientifica 
da secretaria municipal da saúde. Realizar pesquisas científicas cuja execução esteja em consonância com 
os pareceres da comissão de ética de vinculada a instituição formadora e comissão cientifica da secretaria 
municipal da saúde. Atuar como multiplicador socializando o conhecimento adquirido em eventos, cuja 
participação ocorreu mediante autorização de afastamento pela administração. Realizar análise técnica 
em pedidos de compra quando necessário. Prestar atendimento / procedimento médico de acordo com a 
especialidade; eventualmente, auxiliar em outras atividades relacionadas à área da saúde.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Referência Bibliográfica 
1. LOPES; ANTÔNIO CARLOS. Clinica Medica: diagnóstico e tratamento / Antônio Carlos Lopes — 
São Paulo: Editora Atheneu 2013. Volume 1 e 2. 
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2. AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS. Advanced Trauma Life Support, Student Course Manual. 
ATLS. 10ed. 
3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Atualização da Diretriz de Ressuscitação 
Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia – 
2019. Disponível em:  http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/2019/v11303/pdf/11303025.pdf
4. GOLDMAN-CECIL e SCHAFER. INTERNAL MEDICINE. 25 Ed. 
5. TINTINALLI, JUDITH E. Emergency Medicine- A Comprehenssive Study Guide. 9ª ed. Mc Graw Hill. 
6. VELASCO, IRINEU TADEU et al. Medicina de Emergência – Abordagem Prática. 14ª ed. Editora 
Manole. 
7. PORTO, CELMO CELENO. Semiologia Médica. 7ed. Rio de Janeiro. 2014. 
8. MINISTÉRIO DA SAUDE. SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE. DEPARTAMENTO DE 
VIGILANCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS. Dengue: diagnóstico e manejo clínico: adulto e 
criança – Ministério da Saúde – 5ed. Brasília: MS 2016. Disponível em:  https://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/dengue_diagnostico_manejo_clinico_adulto.pdf
9. DIRETRIZ DA AMB SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. Insuficiência Renal Aguda. 
2007. Disponível em: https://arquivos.sbn.org.br/uploads/Diretrizes_Insuficiencia_Renal_Aguda.pdf
10. BARROSO et al. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Diretrizes Brasileiras de 
Hipertensão Arterial – 2020. Arq Bras Cardiol. 2021; 116(3):516-658. Disponível em: http://departamentos.
cardiol.br/sbc-dha/profissional/pdf/Diretriz-HAS-2020.pdf
11. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca 
Crônica e Aguda. Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):436-539. Disponível em: http://publicacoes.cardiol.br/
portal/abc/portugues/2018/v11103/pdf/11103021.pdf
12. MINISTÉRIO DA SAUDE. Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao Paciente com Doença Renal Crônica 
– DRC no Sistema Único de Saude. Brasília – DF 2014. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/diretrizes_clinicas_cuidado_paciente_renal.pdf
13. ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA – AMB. Diretrizes AMB: COVID-19. Disponível em:  http://
abramede.com.br/wp-content/uploads/2020/04/DIRETRIZES-AMB-COVID-19-01.04.2020.pdf
14. SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-
2020. Disponível em:  https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/08/Diretrizes-
Sociedade-Brasileira-de-Diabetes-2019-20201.pdf
15. GUYTON & HALL. Tratado de Fisiologia Medica. Tradução da 13º ed. Editora Elsevier. 
16. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Doenças Infecciosas e Parasitárias – Guia de Bolso. 8º ed  revista. Brasília 
– DF 2010. Disponível em:  https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_
guia_bolso.pdf
17. MINISTÉRIO DA SAUDE. SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE. DEPARTAMENTO DE 
DOENÇAS DE CONDIÇÕES CRÔNICAS E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS. 
Recomendações Para o Controle da Tuberculose: guia rápido para profissionais da saúde. 2ª ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2021. Disponível em:  http://www.aids.gov.br/system/tdf/pub/2016/67565/guia_
rapido_final.pdf?file=1&type=node&id=67565&force=1
18. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia Prático Sobre a Hanseníase. Brasília – DF 2017. Disponível em:  
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_hanseniase.pdf
19. JAMESON; FAUCI; KASPER; HAUSER; LONGO; LOSCALZO. Harrison’s Principles of Internal 
Medicine. 20 ed. Mc Graw Hill Education. 
20. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Leptospirose: Diagnóstico e Manejo Clínico. Brasília -DF 2014. Disponível 
em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/leptospirose-diagnostico-manejo-clinico2.pdf
21. KENT R, OLSON. Manual de Toxicologia Clinica. 6ª ed. Porto Alegre: AMGH 2014. 
22. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Orientações sobre o tratamento farmacológico do paciente adulto 
hospitalizado com COVID-19. 
Disponível em:  https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/recomendacoes/tto_
farmacologico_pacienteadultohospitalizado_covid19_18052021.pdf/view
23. TITAN, SILVIA. Princípios Básicos da Nefrologia. Porto Alegre: Artmed 2013. 
24. INTENSIVE CARE MED. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of 
sepsis and septic shock 2021. Disponível em:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34599691/

LEGISLAÇÃO SUS
1.BRASIL. 1988. Constituição da República Federativa do BRASIL: promulgada em 05 de outubro de 
1988. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Título VIII. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei n.º 8142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria n.º 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
5. BRASIL. Decreto n.º. 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei n.º. 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
6. BRASIL. Lei n.º 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis n.º 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e n.º 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
7. BRASIL. Portaria n.º 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretriz para organização da rede de 
atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 2010. Disponível em: https://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/anexos/anexos_prt4279_30_12_2010.pdf
8. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional 
de Humanização. HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 4. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2010. 72 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_
documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf
9. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Política Nacional de Promoção da Saúde: PNPS: revisão da Portaria MS/GM n.º 687, de 30 de março de 
2006. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 36 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
pnps_revisao_portaria_687.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 

_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n.º. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n.º. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1.     paraplegia
2.    paraparesia
3.     monoplegia
5. monoparesia
6. tetraplegia  
7. tetraparesia
8. triplegia
9. triparesia
10. hemiplegia
11. hemiparesia
12. ostomia
13. amputação ou ausência de membro
14. paralisia cerebral
15. nanismo
16. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no CPF sob 
n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 
_______, inscrito no CPF sob n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo 
Edital n.º_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, 
venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: 
(citar pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)
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ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
05/02/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
17/02/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
26/02/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/03/2022 Abertura das Inscrições
11/03/2022 Encerramento das Inscrições

02 e 03/03/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
05/03/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

02 a 11/03/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

02/03/2022 a 
01/04/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

24/03/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial e 
Vaga de Deficiente

24/03/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
29/03/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
02/04/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
03/04/2022 Previsão da Realização da Prova Objetiva
05/04/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito
05/04/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
03/05/2022 Previsão de Classificação Final
12/05/2022 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 05 de fevereiro de 2022.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N.º 06/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação da Sra. Prefeita, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – 
MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido 
Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal 
n.º 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de 
Bauru (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal n.º 5.950/10 e alterações 
posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Sergio Henrique Antonio, Heloisa Ferrari Lombardi e sob a coordenação de Mônica Cristina Pereira 
Santana e Giedri Cristina Bispo Sanchez, sendo todos os membros nomeados pela Portaria n.º 149/2022, 
obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal n.º 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor 
Público Municipal (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor 
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal n.º 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.
12. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
13. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru. 

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga(s) *Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde Médico 
– MÉDICO – 

GINECOLOGISTA/
OBSTETRA 

01

Conclusão da 
Graduação 

em Medicina 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina (CRM) e 
Residência Médica 

em Ginecologia 
e Obstetrícia 
ou Título de 

Especialista em 
Ginecologia e 

Obstetrícia

R$ 4.539,73 R$ 500,00 15 horas / 
semanais R$ 80,00

Notas:
*Comprovação de conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida especialidade 
médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de Residência Médica/
Ministério da Educação ou Especialização ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde Médico da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal n.º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
n.º 7.200/19.
Adicional de Insalubridade/Periculosidade: a concessão ou não dos adicionais de insalubridade ou 
periculosidade, fica condicionada à produção de laudo do setor técnico responsável, em conformidade com 
os requisitos dispostos no Decreto Municipal n.º 11.396/2010.
Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal n.º 6.564/14, as jornadas de trabalho dos 
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana. (NR) (Lei Municipal n.º 6.564/14)
Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal n.º 
5.950/10, Lei Municipal n.º 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar. (33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar. (60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar. (100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar. (166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80.
O cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, 
com anuência e termo de compromisso do servidor. 

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 02 
(dois) de março de 2022 até às 16h do dia 18 (dezoito) de março de 2022, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção 
de confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”. 2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição 
- Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de Inscrição: Após preencher o cadastro e 
escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá providenciar a impressão do Boleto 
Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta referente à Taxa de Inscrição, não 
restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 16h do dia 18 (dezoito) de março de 2022, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
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neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.871/16 e Lei Municipal n.º 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 02 (dois) e 03 (três) de março 
de 2022.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos 
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão 
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e 
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO 
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB 
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento.
6. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de março de 2022.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato, carimbo, 
assinatura e CRM do Médico.
1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 02 (dois) a 18 (dezoito) de março de 2022.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 1.2 deste capítulo.
1.5. Não serão considerados os laudos emitidos ou  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.6. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
1.7. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.8. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
1.9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá enviar documentos comprobatórios SOMENTE na extensão PDF 
colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163 das 0h do dia 02 (dois) de março às 16h 
do dia 08 (oito) de abril de 2022.
1.1. Serão aceitos como documentos comprobatórios a Certidão de Nascimento da criança e o documento 
de identificação oficial com foto do acompanhante adulto.
1.2. Para sua segurança, a candidata deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 1 deste capítulo.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Não serão considerados documentos  enviados fora do prazo ou pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.5. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido no item 1.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
3.1. O acompanhante deverá fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos 
específicos em razão da pandemia COVID-19.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal n.º 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual n.º 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual n.º 60.449/14, na Lei 
Municipal n.º 6.871/16 e na Lei Municipal n.º 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal n.º 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos 
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especificados no item 8.1, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/
cadastrar.aspx?a=162, no período de 02 (dois) a 18 (dezoito) de março de 2022.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do 
Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 8 deste capítulo.
8.4. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou 
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Fases N.º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – GINECOLOGISTA/

OBSTETRA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLegislação 

SUS 10
Análise 

de 
Títulos

Apresentação 
de Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, 
nos termos abaixo descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 10 (dez) de abril de 2022, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;

e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais para autenticação pela Secretaria Municipal da Administração ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) os títulos apresentados, que não tiverem original para serem autenticados ou não tiverem autenticação 
em cartório, deverão ter autenticação eletrônica, ou outro meio que permita a Comissão Examinadora 
identificar sua autenticidade.
h) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do título;
i) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
j) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste 
edital;
k) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria n.º 149/2022;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 

de pós-graduação em nível de Doutorado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Mestrado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de especialização - lato sensu/

Residência/Aprimoramento, com carga horária mínima de 360 
horas/aula ou Título de Especialista em qualquer área médica 
(exceto o exigido no pré-requisito), devidamente reconhecido 

pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 
pontos

m) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
n) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
o) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados;
p) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
q) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
r) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª 
Fase - Prova Objetiva.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
3.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
3.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19.
4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
5. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
5.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
5.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
6. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
7. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
8. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
9. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
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necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.  
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer 
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 
2,25 (dois pontos e vinte e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele 
que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico 
– MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá 
à soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - 
Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços 
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar 
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar 
temas sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições; b1) o candidato deverá informar a realização de 
serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins de validação encaminhar o comprovante do curso de 
capacitação e a declaração do trabalho voluntário, conforme item b) em até 30 (trinta) dias corridos a 
contar do último dia de inscrição;
b2) tais documentos deverão ser enviados SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 
4 MB (quatro megabytes)  pelo sistema de documentos disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.
br/documentos/cadastrar.aspx?a=164. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, 
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item b1)  deste capítulo.
b5) não serão considerados documentos  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 
outras formas não especificadas no Edital.
b6) não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
b7) as decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 12 (doze) de abril de 2022.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;

d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à 1ª (primeira) publicação de qualquer ato público 
do concurso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo 
inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.
bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo 
no sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx 
no período estabelecido no item 1 deste capítulo. Para melhor utilização do sistema de documentos 
eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções e avaliações, o Cartão Resposta e o(s) título(s) entregue(s) pelo 
candidato ficarão disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na 
área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, podendo este ser visualizado(s) até a publicação da 
Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos prescritos no Capítulo XII.

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeita Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal n.º 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br 
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde 
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, 
nos termos prescritos pela Lei Municipal n.º 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
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(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado; 
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
da Graduação em Medicina, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Residência Médica 
em Ginecologia e Obstetrícia concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título de 
Especialista em Ginecologia e Obstetrícia reconhecido pelo órgão competente, bem como Registro no 
Conselho Regional de Medicina – CRM/SP, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular 
para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo 
XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais n.º 
3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e n.º 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;

c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n.º 149/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
Prestar assistência médica seguindo os preceitos éticos da medicina. Prestar atendimentos de urgência e 
emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os serviços de saúde. Prestar atendimento 
médico em unidades ambulatoriais básicas ou especializadas, mediante agendamento e/ou por demanda 
espontânea.  Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos; realizar perícias e laudos 
médicos; prestar assessoria técnica específica, conforme necessidade do serviço. Participar de auditorias 
e sindicâncias médicas; realizar e/ou supervisionar, analisar e/ou interpretar, laudar os exames de imagem 
aos quais estiver responsável utilizando-se das tecnologias disponíveis no município. Desenvolver ações na 
área de saúde coletiva (vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental). Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins jurídico-legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes e 
lesões corporais). Analisar e interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta 
nos atendimentos realizados. Realizar exame e/ou procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever, orientar, aplicar medicamentos e 
acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicamentos; solicitar 
transferências, internações e cirurgias. Indicar médico especialista para acompanhar o caso, se necessário. 
Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Marcar retorno, encaminhar para 
exames, especialistas, internações ou dar alta. Utilizar dos epi’ s disponibilizados pela instituição durante 
as atividades executadas a fim de evitar acidentes de trabalho. Cumprir normas complementares de 
biossegurança e segurança. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos médicos utilizados. Provisionar 
e solicitar materiais, produtos e insumos necessários ao desenvolvimento de suas atividades. Notificar a 
vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais 
produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Registrar todos os atendimentos em 
prontuários; elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. 
Fornecer atestados quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Avaliar e adequar o calendário 
vacinal dos pacientes. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Participar de comitês ou comissões que se 
relacionam com a área médica. Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definindo normas internas, sempre com 
embasamento em normas legais e técnicas emanadas do ministério da saúde, da secretaria estadual de 
saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de bauru, incluindo-se as 
unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância epidemiológica 
e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica na tomada imediata de 
medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em todos os casos que se fizer 
necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam potencialmente representar 
riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar boletins periódicos. Analisar e 
investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no município de bauru, a partir das declarações de 
óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos cartórios, instituto médico legal, delegacias de 
polícia, hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, investigar, conferir e analisar dados referentes 
aos sistemas de informação: sim (sistema de mortalidade), sinan (sistema de notificação de doenças e 
agravos), sinasc (sistema de nascidos vivos) e outros. Realizar por meio de visitas avaliações quanto a 
evolução do quadro de saúde dos usuários nos diversos meios de atenção, como no domicílio, hospitalar, 
presídios, instituições de longa permanência e na rua; buscar assessoria técnica junto à secretaria estadual 
de saúde, ministério da saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer necessário. Executar necropsias. 
Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Identificar eventuais 
casos de morte não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o instituto médico 
legal para exame pericial obrigatório. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos 
procedimentos emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais 
rápido possível o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte 
adequado do paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante 
de eventuais necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico 
emergencial no local (primário) e realizar transferências quando necessário. Zelar pelo transporte correto 
do paciente até o local de atendimento. Implementar e participar de programas de promoção, prevenção e 
recuperação à saúde, projetos educativos e orientações na área de saúde, programas e campanhas coletivas; 
resguardar o sigilo profissional e privacidade do paciente. Participar de comissões e reuniões. Integrar 
fóruns de controle social, promovendo articulações e parcerias intersetoriais e interinstitucionais. Contribuir 
no planejamento, implementação e análise de inquéritos e estudos epidemiológicos, com base em critérios 
técnicos e científicos. Colaborar no planejamento, elaboração, execução, supervisão e avaliação dos 
programas de saúde implantados pela secretaria municipal de saúde. Supervisionar estagiários de sua área 
de atuação e articular-se com as unidades acadêmicas. Implementar atividades de ensino-aprendizagem 
visando o fortalecimento e a integração ensino – serviço - comunidade como cenário de práticas para 
a formação no âmbito do sus. Realizar atividades de preceptoria nos serviços de saúde. Acompanhar 
pesquisadores durante o processo de coletas de dados para as pesquisas científicas cuja execução esteja 
em consonância com os pareceres da comissão de ética das instituições de ensino e comissão cientifica 
da secretaria municipal da saúde. Realizar pesquisas científicas cuja execução esteja em consonância com 
os pareceres da comissão de ética de vinculada a instituição formadora e comissão cientifica da secretaria 
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municipal da saúde. Atuar como multiplicador socializando o conhecimento adquirido em eventos, cuja 
participação ocorreu mediante autorização de afastamento pela administração. Realizar análise técnica 
em pedidos de compra quando necessário. Prestar atendimento / procedimento médico de acordo com a 
especialidade; eventualmente, auxiliar em outras atividades relacionadas à área da saúde.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa - Obstetrícia
1. Modificações fisiológicas da gestação
2. Abortamento
3. Gestação ectópica
4. Doença trofoblástica gestacional
5. Assistência pré-natal normal e alto risco
6. Assistência ao parto
7. Hemorragia pós-parto
8. Avaliação da idade gestacional e maturidade fetal
9. Avaliação da vitalidade fetal
10. Assistência ao puerpério
11. Puerpério patológico (infecção, hemorragia, hipertensão, etc.)
12. Prematuridade
13. Gestação prolongada
14. Gemelidade
15. Aloimunização
16. Rotura prematura das membranas
17. Hemorragias da segunda metade da gestação
18. Síndromes hipertensivas na gestação
19. Avaliação do crescimento fetal e restrição de crescimento intrauterino
20. Coagulopatias e distúrbios tromboembólicos
21. Óbito fetal
22. Diabetes na gestação
23. Infecções congênitas
24. Interrupção legal da gestação
25. Infeccção do trato urinário
26. Doenças clínicas na gravidez (cardiopatias, nefropatias, endocrinopatias, doenças hematológicas, 
pneumopatias, neurológicas, psiquiátricas, obesidade e outras)
27.        Terapêutica medicamentosa na gestação
28. Malformações fetais e aconselhamento em Medicina Fetal
29. Noções gerais de ultrassonografia e dopplervelocimetria
Programa - Ginecologia
1. Embriologia e anatomia do aparelho urogenital feminino
2. Fisiologia menstrual – controle neuroendócrino
3. Semiologia ginecológica
4. Desenvolvimento puberal normal e anormal
5. Malformações genitais
6. Planejamento familiar – Métodos anticoncepcionais
7. Amenorréias
8. Sangramento genital
9. Sangramento uterino anormal
10. Hiperandrogenismo
11. Vulvovaginites
12. Infecções sexualmente transmissíveis
13. Doença inflamatória pélvica
14. Dor pélvica crônica
15. Incontinência urinária
16. Miomatose uterina
17. Endometriose
18. Dismenorréia e Síndrome Pré-Menstrual
19. Climatério
20. Doenças Benignas da Mama
21. Infertilidade conjugal
22. Sexualidade
23. Doenças malignas da mama
24. Prevenção de câncer ginecológico
25. Lesões precursoras de vulva e vagina
26. Lesões precursoras de câncer do colo do útero, vulva e vagina/HPV
27. Câncer de colo uterino
28. Câncer de endométrio
29. Câncer de ovário
30. Câncer de vulva / vagina
31. Tumores na infância
32. Tumores anexiais e outros tumores ginecológicos
33. Cirurgia Ginecológica
34. Complicações pós-operatórias
35. Uroginecologia
Temas em Ginecologia e Obstetrícia
1. Bioética e Ética Profissional
2. Emergências Obstétricas e Ginecológicas
3. Sexologia
4. Responsabilidade Médica

Bibliografia sugerida:
1. Febrasgo. Módulos PROAGO. Artmed Panamericana Editora LTDA.
2. Fernandes CE, Silva de Sá MF, eds. Tratado de Ginecologia Febrasgo. 1ªed. Rio de Janeiro: Elsevier; 
2019.
3. Fernandes CE, Silva de Sá MF, eds. Tratado de Obstetrícia Febrasgo. 1ªed. Rio de Janeiro: Elsevier; 
2019.
4. Hoffman BL e cols. Ginecologia de Williams. 2ª ed. AMGH Ed Artmed. São Paulo. 2014.

5. Martins-Costa S, Ramos JGL, Magalhães J, Passos E, Freitas F, organizadores. Rotinas em obstetrícia. 
7. ed. Porto Alegre: Artmed; 2017.
6. Montenegro CAB, Rezende Filho J. Rezende Obstetrícia. 13ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 
2018.
7. Passos E, Ramos JGL, Martins-Costa S, Magalhães JA, Menke CH, Freitas F, organizadores. Rotinas em 
Ginecologia. 7. ed. Porto Alegre: Artmed; 2017.
8. Prado FC, Ramos JA, Valle JR. Atualização Terapêutica – Diagnóstico e Tratamento 2018: 26 ed. São 
Paulo.
9. Prado FC, Ramos JA, Valle JR. Atualização Terapêutica – Urgências e Emergências; 2018: 26 ed. São 
Paulo.
10. Primo WQSP, Valença JEC. Coleção FEBRASGO - Doenças do trato genital inferior. 1ª Ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier. 2016.
11. Speroff L, Fritz MA. Endocrinologia Ginecológica Clínica e Infertilidade. 8ª ed. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins. 2014.
12. Urbanetz AA. Ginecologia e Obstetrícia. Febrasgo para o médico residente. Editora Manole. Barueri. 
2016.
13. Zugaib M. Obstetrícia. 3ª ed. Editora Manole. São Paulo. 2016.
14. Brasil. Ministério da Saúde (disponível on line):
a) Brasil. Ministério da saúde. CONITEC. Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal. 2016. 
Disponível em:                http://conitec.gov.br/images/Consultas/2016/Relatorio_Diretriz-PartoNormal_
CP.pdf.
b) Brasil. Ministério da saúde. CONITEC. Diretrizes de Atenção à Gestante: a operação cesariana. 2016. 
Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Consultas/2016/Relatorio_Diretriz-PartoNormal_CP.pdf.
c) Aspectos jurídicos do atendimento às vítimas de violência sexual. Perguntas e respostas para profissionais 
de saúde. 2ª ed. 2011.
d) Brasil. Ministério da Saúde. Gestação de alto risco: manual técnico / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 5. ed. – Brasília: Editora do 
Ministério da Saúde, 2012.
e) Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Atenção 
ao pré-natal de baixo risco. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2013.
f) Diretrizes Brasileiras para o rastreamento do câncer do Colo do Útero 2ª edição - INCA 2016.
g) Brasil. Ministério da Saúde. Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do 
Paciente / Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2014.
h) Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil). Serviços de atenção materna e neonatal: segurança e 
qualidade / Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: ANVISA, 2014.
15. Orientações e recomendações (www.febrasgo.org.br):
a) Orientações e recomendações da FEBRASGO sobre a infecção pelo vírus zika em gestantes e microcefalia 
/ Comissão Nacional Especializada Provisória para o Estudo de Vírus Zika, Gravidez e Microcefalia. -- São 
Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), 2016.
b) Guia prático: infecções no ciclo grávido-puerperal / editores César Eduardo Fernandes, Marcos Felipe 
Silva de Sá. -- São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), 
2016.

LEGISLAÇÃO SUS
SUS e suas principais Legislações
1. BRASIL. 1988. Constituição da República Federativa do BRASIL: promulgada em 05 de outubro de 
1988. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Título VIII. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei n.º 8142, de 28 de dezembro de 1990. 
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria n.º 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html
5. BRASIL. Decreto n.º. 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei n.º. 8.080, de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação Inter federativa, e dá outras providências.
Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
6. BRASIL. Lei n.º 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis n.º 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e n.º 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências.
Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
7. BRASIL. Portaria n. 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para organização da rede 
de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 2010. Disponível em: http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html

II - Gestão do SUS, Atenção à Saúde e Saúde Suplementar
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 2488/GM, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
2. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Implantação das Redes de Atenção 
à Saúde e outras estratégias da SAS / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2014. 160 p.: il. 
Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/implantacao_redes_atencao_saude_sas.pdf

III - Gestão do SUS e do Cuidado
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional 
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de Humanização. HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 4. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2010. 72 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_
documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf 
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Política Nacional de Promoção da Saúde: PNPS: revisão da Portaria MS/GM n.º 687, de 30 de março de 
2006. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 36 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
pnps_revisao_portaria_687.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde, 
2009. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde).
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação N.º 1, de 28 de setembro de 2017. Consolidação 
das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema 
Único de Saúde. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0001_03_10_2017.html
5. BRASIL. Ministério da Saúde. COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS. Nota Técnica n.º 12/2020. 
Recomendações para o Trabalho de Parto, Parto e Puerpério durante a pandemia da COVID -19. Disponível 
em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/SEI_MS-0014496630-Nota-
Técnica-4_18.04.2020.pdf 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n.º. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n.º. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1. paraplegia
2. paraparesia
3. monoplegia
4. monoparesia
5. tetraplegia  
6. tetraparesia
7. triplegia
8. triparesia
9. hemiplegia
10. hemiparesia
11. ostomia
12. amputação ou ausência de membro
13. paralisia cerebral
14. nanismo
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________

Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no CPF sob 
n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 

REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 
_______, inscrito no CPF sob n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo 
Edital n.º_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, 
venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: 
(citar pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
05/02/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
17/02/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
26/02/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/03/2022 Abertura das Inscrições
18/03/2022 Encerramento das Inscrições

02 e 03/03/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
05/03/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

02 a 18/03/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

02/03/2022 a 
08/04/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

31/03/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

31/03/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
05/04/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
09/04/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
10/04/2022 Previsão da Realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
12/04/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito

12/04/2022 Publicação de deferimento e indeferimento de Realização de Serviço 
Voluntário

07/05/2022 Previsão de Classificação Final
19/05/2022 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 05 de fevereiro de 2022.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N.º 07/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação da Sra. Prefeita, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, 
para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO - 
PEDIATRA descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações posteriores), pelo 
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações 
posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e 
alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal 
da Saúde (Lei Municipal n.º 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos 
Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Eli 
Roberto Garcia Filho, Gustavo Quintino, Márcia Aparecida Nuevo Gatti e sob a coordenação de Karina 
Osti e Luiz Gustavo de Oliveira, sendo todos os membros nomeados pela Portaria n.º 150/2022, obedecidas 
as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal n.º 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
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4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor 
Público Municipal (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor 
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal n.º 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.
12. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
13. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru. 

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga(s) *Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista 
em Saúde 
Médico – 

MÉDICO – 
PEDIATRA 

01

Conclusão do Ensino 
Superior em Medicina 
e Registro no Conselho 
Regional de Medicina 
(CRM) e Residência 

Médica ou Título 
de Especialista em 
Pediatria ou estar 

cursando Residência 
ou Especialização em 

Pediatria

R$ 4.539,73 R$ 500,00 15 horas / 
semanais R$ 80,00

Notas:
*Comprovação de conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida especialidade 
médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de Residência Médica/
Ministério da Educação ou Especialização ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde Médico da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal n.º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
n.º 7.200/19.
Adicional de Insalubridade/Periculosidade: a concessão ou não dos adicionais de insalubridade ou 
periculosidade, fica condicionada à produção de laudo do setor técnico responsável, em conformidade com 
os requisitos dispostos no Decreto Municipal n.º 11.396/2010.
Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal n.º 6.564/14, as jornadas de trabalho dos 
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana. (NR) (Lei Municipal n.º 6.564/14)
Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal n.º 
5.950/10, Lei Municipal n.º 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar. (33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar. (60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar. (100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar. (166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80.
O cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, 
com anuência e termo de compromisso do servidor. 

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 02 
(dois) de março de 2022 até às 16h do dia 18 (dezoito) de março de 2022, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.

2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PEDIATRA , e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
às 16h do dia 18 (dezoito) de março de 2022, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.871/16 e Lei Municipal n.º 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 02 (dois) e 03 (três) de março 
de 2022.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos 
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão 
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e 
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO 
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB 
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento.
6. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 4 deste capítulo.
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7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de março de 2022.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato, carimbo, 
assinatura e CRM do Médico.
1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 02 (dois) a 18 (dezoito) de março de 2022.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 1.2 deste capítulo.
1.5. Não serão considerados os laudos emitidos ou  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.6. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
1.7. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.8. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
1.9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá enviar documentos comprobatórios SOMENTE na extensão PDF 
colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163 das 0h do dia 02 (dois) de março às 16h 
do dia 08 (oito) de abril de 2022.
1.1. Serão aceitos como documentos comprobatórios a Certidão de Nascimento da criança e o documento 
de identificação oficial com foto do acompanhante adulto.
1.2. Para sua segurança, a candidata deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 1 deste capítulo.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Não serão considerados documentos  enviados fora do prazo ou pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.5. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido no item 1.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
3.1. O acompanhante deverá fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos 
específicos em razão da pandemia COVID-19.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal n.º 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99, na 

Lei Complementar Estadual n.º 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual n.º 60.449/14, na Lei 
Municipal n.º 6.871/16 e na Lei Municipal n.º 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal n.º 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos 
especificados no item 8.1, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/
cadastrar.aspx?a=162, no período de 02 (dois) a 18 (dezoito) de março de 2022.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do 
Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 8 deste capítulo.
8.4. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou 
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Fases N.º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Saúde 
Médico – MÉDICO – 

PEDIATRA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10
Análise de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos - 10 Classificatório -
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2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PEDIATRA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo 
descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 10 (dez) de abril de 2022, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais para autenticação pela Secretaria Municipal da Administração ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) os títulos apresentados, que não tiverem original para serem autenticados ou não tiverem autenticação 
em cartório, deverão ter autenticação eletrônica, ou outro meio que permita a Comissão Examinadora 
identificar sua autenticidade.
h) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do título;
i) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
j) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste 
edital;
k) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria n.º 150/2022;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 

de pós-graduação em nível de Doutorado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Mestrado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de especialização - lato sensu/

Residência/Aprimoramento, com carga horária mínima de 360 
horas/aula ou Título de Especialista em qualquer área médica 
(exceto o exigido no pré-requisito), devidamente reconhecido 

pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 
pontos

m) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
n) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
o) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados;
p) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
q) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
r) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa 
oficial, não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª 
Fase - Prova Objetiva.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
3.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
3.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19.
4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
5. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
5.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
5.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 

de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
6. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
7. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
8. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
9. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.  
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer 
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PEDIATRA terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos 
e vinte e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico 
– MÉDICO – PEDIATRA terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de 
acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços 
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar 
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar temas 
sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições;
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b1) o candidato deverá informar a realização de serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins 
de validação encaminhar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário, 
conforme item b) em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) tais documentos deverão ser enviados SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 
4 MB (quatro megabytes)  pelo sistema de documentos disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.
br/documentos/cadastrar.aspx?a=164. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, 
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item b1)  deste capítulo.
b5) não serão considerados documentos  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 
outras formas não especificadas no Edital.
b6) não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
b7) as decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 12 (doze) de abril de 2022.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à 1ª (primeira) publicação de qualquer ato público 
do concurso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo 
inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.
bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo 
no sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx 
no período estabelecido no item 1 deste capítulo. Para melhor utilização do sistema de documentos 
eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções e avaliações, o Cartão Resposta e o(s) título(s) entregue(s) pelo 
candidato ficarão disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na 
área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, podendo este ser visualizado(s) até a publicação da 
Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos prescritos no Capítulo XII.

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeita Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal n.º 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);

c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br 
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde 
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, 
nos termos prescritos pela Lei Municipal n.º 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado; 
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Conclusão do Ensino Superior em Medicina e 
Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e Residência Médica ou Título de Especialista em 
Pediatria ou estar cursando Residência ou Especialização em Pediatria, bem como Registro no Conselho 
Regional de Medicina – CRM, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para o 
exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, 
Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais n.º 
3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e n.º 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
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d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n.º 150/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO – PEDIATRA 
Prestar assistência médica seguindo os preceitos éticos da medicina. Prestar atendimentos de urgência e 
emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os serviços de saúde. Prestar atendimento 
médico em unidades ambulatoriais básicas ou especializadas, mediante agendamento e/ou por demanda 
espontânea.  Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos; realizar perícias e laudos 
médicos; prestar assessoria técnica específica, conforme necessidade do serviço. Participar de auditorias 
e sindicâncias médicas; realizar e/ou supervisionar, analisar e/ou interpretar, laudar os exames de imagem 
aos quais estiver responsável utilizando-se das tecnologias disponíveis no município. Desenvolver ações na 
área de saúde coletiva (vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental). Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins jurídico-legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes e 
lesões corporais). Analisar e interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta 
nos atendimentos realizados. Realizar exame e/ou procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever, orientar, aplicar medicamentos e 
acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicamentos; solicitar 
transferências, internações e cirurgias. Indicar médico especialista para acompanhar o caso, se necessário. 
Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Marcar retorno, encaminhar para 
exames, especialistas, internações ou dar alta. Utilizar dos epi’ s disponibilizados pela instituição durante 
as atividades executadas a fim de evitar acidentes de trabalho. Cumprir normas complementares de 
biossegurança e segurança. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos médicos utilizados. Provisionar 
e solicitar materiais, produtos e insumos necessários ao desenvolvimento de suas atividades. Notificar a 
vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais 
produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Registrar todos os atendimentos em 
prontuários; elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. 
Fornecer atestados quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Avaliar e adequar o calendário 
vacinal dos pacientes. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Participar de comitês ou comissões que se 
relacionam com a área médica. Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definindo normas internas, sempre com 
embasamento em normas legais e técnicas emanadas do ministério da saúde, da secretaria estadual de 
saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de bauru, incluindo-se as 
unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância epidemiológica 
e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica na tomada imediata de 
medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em todos os casos que se fizer 
necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam potencialmente representar 
riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar boletins periódicos. Analisar e 
investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no município de bauru, a partir das declarações de 
óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos cartórios, instituto médico legal, delegacias de 
polícia, hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, investigar, conferir e analisar dados referentes 
aos sistemas de informação: sim (sistema de mortalidade), sinan (sistema de notificação de doenças e 
agravos), sinasc (sistema de nascidos vivos) e outros. Realizar por meio de visitas avaliações quanto a 
evolução do quadro de saúde dos usuários nos diversos meios de atenção, como no domicílio, hospitalar, 
presídios, instituições de longa permanência e na rua; buscar assessoria técnica junto à secretaria estadual 
de saúde, ministério da saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer necessário. Executar necropsias. 
Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Identificar eventuais 
casos de morte não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o instituto médico 
legal para exame pericial obrigatório. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos 

procedimentos emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais 
rápido possível o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte 
adequado do paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante 
de eventuais necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico 
emergencial no local (primário) e realizar transferências quando necessário. Zelar pelo transporte correto 
do paciente até o local de atendimento. Implementar e participar de programas de promoção, prevenção e 
recuperação à saúde, projetos educativos e orientações na área de saúde, programas e campanhas coletivas; 
resguardar o sigilo profissional e privacidade do paciente. Participar de comissões e reuniões. Integrar 
fóruns de controle social, promovendo articulações e parcerias intersetoriais e interinstitucionais. Contribuir 
no planejamento, implementação e análise de inquéritos e estudos epidemiológicos, com base em critérios 
técnicos e científicos. Colaborar no planejamento, elaboração, execução, supervisão e avaliação dos 
programas de saúde implantados pela secretaria municipal de saúde. Supervisionar estagiários de sua área 
de atuação e articular-se com as unidades acadêmicas. Implementar atividades de ensino-aprendizagem 
visando o fortalecimento e a integração ensino – serviço - comunidade como cenário de práticas para 
a formação no âmbito do sus. Realizar atividades de preceptoria nos serviços de saúde. Acompanhar 
pesquisadores durante o processo de coletas de dados para as pesquisas científicas cuja execução esteja 
em consonância com os pareceres da comissão de ética das instituições de ensino e comissão cientifica 
da secretaria municipal da saúde. Realizar pesquisas científicas cuja execução esteja em consonância com 
os pareceres da comissão de ética de vinculada a instituição formadora e comissão cientifica da secretaria 
municipal da saúde. Atuar como multiplicador socializando o conhecimento adquirido em eventos, cuja 
participação ocorreu mediante autorização de afastamento pela administração. Realizar análise técnica 
em pedidos de compra quando necessário. Prestar atendimento / procedimento médico de acordo com a 
especialidade; eventualmente, auxiliar em outras atividades relacionadas à área da saúde.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Infecções de vias Aéreas, Pneumonias, Bronquiolite
2. Sepse/ Choque Séptico
3. Meningite
4. Infecções do Trato Urinário
5. Glomerulopatias
6. Desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos
7. Intoxicações exógenas
8. Acidentes por animais peçonhentos
9. Asma
10. Atendimento a criança politraumatizada/ traumatismo crânio-encefálico
11. Patologias Cirúrgicas
12. Convulsões
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ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n.º. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n.º. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1. paraplegia
2. paraparesia
3. monoplegia
4. monoparesia
5. tetraplegia  
6. tetraparesia
7. triplegia
8. triparesia
9. hemiplegia
10. hemiparesia
11. ostomia
12. amputação ou ausência de membro
13. paralisia cerebral
14. nanismo
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais

4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer
8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no CPF sob 
n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 
_______, inscrito no CPF sob n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo 
Edital n.º_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, 
venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: 
(citar pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
05/02/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
17/02/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
26/02/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/03/2022 Abertura das Inscrições
18/03/2022 Encerramento das Inscrições

02 e 03/03/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
05/03/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

02 a 18/03/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

02/03/2022 a 08/04/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

31/03/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

31/03/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
05/04/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
09/04/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
10/04/2022 Previsão da Realização da Prova Objetiva
12/04/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito
12/04/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
07/05/2022 Previsão de Classificação Final
19/05/2022 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 05 de fevereiro de 2022.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N.º 08/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação da Sra. Prefeita, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, 
para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO – 
PSIQUIATRA descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto 
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dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações posteriores), pelo 
Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações 
posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e 
alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal 
da Saúde (Lei Municipal n.º 5.950/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos 
Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Marcus Vinicius Franco, Fabricio Bertoli Gimenes, Maria Helena Borgato e sob a coordenação de Mariana 
Félix Bueno Belone e Luiz Gustavo de Oliveira, sendo todos os membros nomeados pela Portaria n.º 
151/2022, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal n.º 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal n.º 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor 
Público Municipal (Lei Municipal n.º 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor 
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal n.º 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal n.º 5.950/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital.
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.
12. Todas as etapas do referido certame que necessitam de atendimento presencial devem seguir os 
protocolos de higiene e segurança preconizados pelos decretos publicados ou que vierem a ser publicados 
(no momento do atendimento) pela Prefeitura Municipal de Bauru em razão da pandemia de COVID–19.
13. Em razão da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 e demais infecções 
virais, as datas previstas neste edital são passíveis de alteração a depender da evolução dos casos existentes 
e das restrições sanitárias vigentes, não cabendo qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Bauru. 

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga(s) *Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde Médico 
– MÉDICO – 
PSIQUIATRA 

01

Conclusão da Graduação 
em Medicina e Registro 
no Conselho Regional 
de Medicina (CRM) e 
Residência Médica em 
Psiquiatria ou Título 
de Especialista em 

Psiquiatria

R$ 4.539,73 R$ 500,00 15 horas / 
semanais R$ 80,00

Notas:
*Comprovação de conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida especialidade 
médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de Residência Médica/
Ministério da Educação ou Especialização ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde Médico da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 500,00) – Lei Municipal n.º 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
n.º 7.200/19.
Adicional de Insalubridade/Periculosidade: a concessão ou não dos adicionais de insalubridade ou 
periculosidade, fica condicionada à produção de laudo do setor técnico responsável, em conformidade com 
os requisitos dispostos no Decreto Municipal n.º 11.396/2010.
Jornada Básica de Trabalho³: conforme Lei Municipal n.º 6.564/14, as jornadas de trabalho dos 
profissionais da saúde, básicas ou especiais, de que trata esta lei têm as seguintes correspondências:
I – Jornada Básica de 15 (quinze) horas de trabalho semanais: a prestação de 03 (três) horas diárias de 
trabalho ou subdivididas em no mínimo 03 (três) dias da semana. (NR) (Lei Municipal n.º 6.564/14)
Jornada Especial de Trabalho: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal n.º 
5.950/10, Lei Municipal n.º 6.564/14 e alterações posteriores.
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 1.513,09 de jornada suplementar. (33,33%)
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 2.723,84 de jornada suplementar. (60%)
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 4.539,73 de jornada suplementar. (100%)
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 6.355,62 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.539,73+ R$ 7.566,37 de jornada suplementar. (166,67%)
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.621,59 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, R$ 810,80.

O cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, 
com anuência e termo de compromisso do servidor. 
“O profissional deverá atender de acordo com o recomendado na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), 
inclusive em situações de urgência e emergência psiquiátrica que necessite de internações, conforme 
protocolo de regulação”.
 “O profissional poderá exercer atividade em regime de adicional de sobreaviso, quando exigir o interesse 
público, conforme previsão do art. 60 Lei 5.950/2010 que incluiu a previsão a Lei 3.373/1991.” 

CAPÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o concurso.
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 02 
(dois) de março de 2022 até às 16h do dia 18 (dezoito) de março de 2022, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1. Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2. Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3. Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PSIQUIATRA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4. Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5. Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6. Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
às 16h do dia 18 (dezoito) de março de 2022, quando este recurso será retirado do site, para pagamento 
neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7. Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h.
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer.
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO IV – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.871/16 e Lei Municipal n.º 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo III, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
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informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas.
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
enviar os documentos comprobatórios pelo sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=154, nos dias 02 (dois) e 03 (três) de março 
de 2022.
4.1. Serão aceitos documentos comprovando no mínimo 02 (duas) doações de sangue, realizadas nos 
últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, expedido por órgão 
oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município, e 
o pré-comprovante de inscrição que encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO 
CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br.
4.2. Tais documentos SOMENTE serão aceitos na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB 
(quatro megabytes).
4.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento.
6. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 4 deste capítulo.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7.1. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 05 (cinco) de março de 2022.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo III, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
III.
11.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S):
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1. A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato, carimbo, 
assinatura e CRM do Médico.
1.1.1. A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2. O laudo médico deverá ser enviado SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 
MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/
documentos/cadastrar.aspx?a=162, no período de 02 (dois) a 18 (dezoito) de março de 2022.
1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 1.2 deste capítulo.
1.5. Não serão considerados os laudos emitidos ou  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou 
por quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.6. Não serão considerados laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de arquivo 
corrompido.
1.7. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.8. As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
1.9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VI – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá enviar documentos comprobatórios SOMENTE na extensão PDF 
colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link 
https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=163 das 0h do dia 02 (dois) de março às 16h 
do dia 08 (oito) de abril de 2022.
1.1. Serão aceitos como documentos comprobatórios a Certidão de Nascimento da criança e o documento 
de identificação oficial com foto do acompanhante adulto.
1.2. Para sua segurança, a candidata deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx no 
período estabelecido no item 1 deste capítulo.

1.3. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
1.4. Não serão considerados documentos  enviados fora do prazo ou pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
1.5. Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido no item 1.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
3.1. O acompanhante deverá fazer uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos 
específicos em razão da pandemia COVID-19.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
7. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal n.º 7.853/89, no Decreto Federal n.º 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual n.º 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual n.º 60.449/14, na Lei 
Municipal n.º 6.871/16 e na Lei Municipal n.º 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas.
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência.
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal n.º 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova.
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
III deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário 
de Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo III e enviar os documentos 
especificados no item 8.1, SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) pelo sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/
cadastrar.aspx?a=162, no período de 02 (dois) a 18 (dezoito) de março de 2022.
8.1. Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo III, o candidato com deficiência deverá 
enviar Laudo Médico SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 4 MB (quatro 
megabytes) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado 
para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa da deficiência que lhe 
acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o nome do candidato, 
carteira de identidade (RG), número do CPF, carimbo, assinatura e CRM do Médico, conforme modelo do 
Anexo III.
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e alterações posteriores.
8.2. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador 
Chrome ou Firefox.
8.3. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item 8 deste capítulo.
8.4. Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por 
quaisquer outras formas não especificadas no Edital.
8.5. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou 
provenientes de arquivo corrompido.
9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
12.1. A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
12.2. Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
12.3. Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal n.º 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
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direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
17. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
18. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br

CAPÍTULO VIII – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Fases N.º 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Saúde 
Médico – MÉDICO – 

PSIQUIATRA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Legislação SUS 10
Análise de 

Títulos
Apresentação de 

Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PSIQUIATRA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo 
descritos:
2.1. 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 10 (dez) de abril de 2022, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2. 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na 
data, local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início, em sala indicada pela 
Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais para autenticação pela Secretaria Municipal da Administração ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) os títulos apresentados, que não tiverem original para serem autenticados ou não tiverem autenticação 
em cartório, deverão ter autenticação eletrônica, ou outro meio que permita a Comissão Examinadora 
identificar sua autenticidade.
h) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do título;
i) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
j) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste 
edital;
k) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria n.º 151/2022;
l) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Doutorado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 

de pós-graduação em nível de Doutorado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

4,0 
pontos

4,0 
pontos

Mestrado
Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de Mestrado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo órgão competente.

3,0 
pontos

3,0 
pontos

Especialização/
Título de 

Especialista/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso 
de pós-graduação em nível de especialização - lato sensu/

Residência/Aprimoramento, com carga horária mínima de 360 
horas/aula ou Título de Especialista em qualquer área médica 
(exceto o exigido no pré-requisito), devidamente reconhecido 

pelo órgão competente.

1,0 ponto 3,0 
pontos

m) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
n) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
o) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados;
p) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos;
q) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
r) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 31 (trinta e um) de março de 2022.
2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
3.1. Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
3.2. Será obrigatório o uso de máscara facial e de álcool em gel (70%) devido aos protocolos específicos 
em razão da pandemia COVID-19.
4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
5. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova.
5.1. Poderá ser aferido a temperatura corporal, sendo excluído o candidato que tiver com temperatura acima 
de 37,8 graus centígrados.
5.2. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova.
6. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova.
7. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
8. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
9. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
10. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
11. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
12. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva, ficando a critério da Coordenação do Concurso a 
avaliação dos casos específicos.  
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie, etc...) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer 
tipo de sinal sonoro, após abertura do lacre da Prova, o candidato será excluído do certame.
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
17.2. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação).
17.3. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre, exceto quando a 
Coordenação do Concurso julgar necessário.
17.4. A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PSIQUIATRA terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois pontos 
e vinte e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:
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9.1.  for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
9.2. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3. recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou cartão resposta, quando solicitado;
9.4. descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde Médico – 
MÉDICO – PSIQUIATRA terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número de 
acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) Conforme Lei Municipal n.º 7.083/18, comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços 
voluntários nos 12 (doze) meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição e comprovar 
a realização de curso de capacitação de 03 (três) horas de duração, cujo conteúdo deverá abordar temas 
sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições;
b1) O candidato deverá informar a realização de serviço voluntário no ato de sua inscrição e para fins 
de validação encaminhar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário, 
conforme item b) em até 30 (trinta) dias corridos a contar do último dia de inscrição;
b2) Tais documentos deverão ser enviados SOMENTE na extensão PDF colorido e que não ultrapasse 
4 MB (quatro megabytes)  pelo sistema de documentos disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.
br/documentos/cadastrar.aspx?a=164. Para melhor utilização do sistema de documentos eletrônicos, 
recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox;
b3) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
b4) Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo no 
sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx  no 
período estabelecido no item b1)  deste capítulo.
b5) Não serão considerados documentos  enviados fora do prazo, pelos correios, por e-mail ou por quaisquer 
outras formas não especificadas no Edital.
b6) Não serão considerados documentos ilegíveis e/ou com rasuras, incompletos ou provenientes de 
arquivo corrompido.
b7) As decisões sobre deferimento/indeferimento de realização de serviço voluntário serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 12 (doze) de abril de 2022.
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação SUS da Prova Objetiva;
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes à 1ª (primeira) publicação de qualquer ato público 
do concurso regulado por este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo 
inicial o 1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.
bauru.sp.gov.br
1.1. O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.).
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser realizados no sistema de documentos eletrônicos, disponível no endereço https://
www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=165, podendo ser utilizado o modelo disponível no 
Anexo V.
3.1. Para sua segurança, o candidato deverá acompanhar diariamente o andamento de seu protocolo 
no sistema de documentos, disponível no link https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/buscar.aspx 
no período estabelecido no item 1 deste capítulo. Para melhor utilização do sistema de documentos 
eletrônicos, recomenda-se o uso do navegador Chrome ou Firefox.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
b) qualificação do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e telefone (s) 
para contato);
c) indicação de seu número de inscrição.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente.
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
 d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br.
15. Após efetuadas as correções e avaliações, o Cartão Resposta e o(s) título(s) entregue(s) pelo 
candidato ficarão disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na 
área de CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, podendo este ser visualizado(s) até a publicação da 
Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos prescritos no Capítulo XII.

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeita Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (Lei Municipal n.º 7.109/18);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
c.1) o candidato poderá solicitar sua desistência através do envio de um e-mail para rh@bauru.sp.gov.br 
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
4. O candidato terá para posse prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do ato de 
nomeação no órgão oficial. Este prazo pode ser prorrogado por no máximo 30 (trinta) dias corridos, desde 
que requerido pelo interessado durante seu prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, 
nos termos prescritos pela Lei Municipal n.º 7.109/18.
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada:
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade 
(RG), com nome atualizado e emitida há menos de 10 (dez) anos;
b) se estrangeiro, a comprovação de sua naturalização no país;
c) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
d) se casado ou em união estável, a apresentação de documentos comprobatórios;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida;
f) a apresentação da certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) dos filhos até 21 (vinte e um) 
anos; e ou, se deficientes, de qualquer idade;
g) a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de filhos até 21 (vinte e um) anos, se estudante até 24 
(vinte e quatro) anos e se deficiente, de qualquer idade;
h) a apresentação da carteira de vacinação dos filhos menores de 14 (catorze) anos;
i) a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com nome atualizado;
j) a apresentação de extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
k) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação da Certidão de Quitação 
Eleitoral;
l) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente;
m) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo XIV, 
Item f deste edital);
n) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, quando existente, acompanhada do 
comprovante de regularidade de pagamento da respectiva anuidade;
o) *Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado; 
p) *Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
q) *Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado (SAJ 
PG5 e SIVEC);
r) *Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado;
s) *Certidão de Distribuição da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome 
atualizado;
t) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
u) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
v) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida no ato da posse.
*Conforme a Lei Municipal n.º 6.871/16, a sindicância de vida pregressa considerará apenas elementos e 
critérios de natureza objetiva, cabendo à inabilitação do concurso de candidato com condenação criminal 
transitada em julgado, desde que não tenha ocorrido prescrição.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal n.º 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.

CAPÍTULO XIV – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
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f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
da Graduação em Medicina, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Residência Médica 
em Psiquiatria concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título de Especialista em 
Psiquiatria reconhecido pelo órgão competente, bem como Registro no Conselho Regional de Medicina – 
CRM/SP, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular para o exercício da profissão) e os 
documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, Item 5 deste Edital;
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais n.º 
3.781/94 (artigo 14, inciso XII) e n.º 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios.
4. Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado de São Paulo protocolada sob 
o número 76.825/18 de 20/11/2018, os servidores públicos não deverão desempenhar atividades privadas 
relacionadas de qualquer forma, mesmo que indiretamente, com a própria função pública no horário de 
trabalho.
5. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço www.bauru.sp.gov.br e também estão disponíveis na área de CONCURSOS/
PORTALDOCANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n.º 151/2022.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO – PSIQUIATRA 
Prestar assistência médica seguindo os preceitos éticos da medicina. Prestar atendimentos de urgência e 
emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os serviços de saúde. Prestar atendimento 
médico em unidades ambulatoriais básicas ou especializadas, mediante agendamento e/ou por demanda 
espontânea.  Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais órgãos; realizar perícias e laudos 
médicos; prestar assessoria técnica específica, conforme necessidade do serviço. Participar de auditorias 
e sindicâncias médicas; realizar e/ou supervisionar, analisar e/ou interpretar, laudar os exames de imagem 
aos quais estiver responsável utilizando-se das tecnologias disponíveis no município. Desenvolver ações na 
área de saúde coletiva (vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental). Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins jurídico-legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes e 
lesões corporais). Analisar e interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta 
nos atendimentos realizados. Realizar exame e/ou procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever, orientar, aplicar medicamentos e 
acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos ou medicamentos; solicitar 
transferências, internações e cirurgias. Indicar médico especialista para acompanhar o caso, se necessário. 
Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, etc). Marcar retorno, encaminhar para 
exames, especialistas, internações ou dar alta. Utilizar dos epi’ s disponibilizados pela instituição durante 
as atividades executadas a fim de evitar acidentes de trabalho. Cumprir normas complementares de 
biossegurança e segurança. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos médicos utilizados. Provisionar 
e solicitar materiais, produtos e insumos necessários ao desenvolvimento de suas atividades. Notificar a 
vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos ou demais 
produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Registrar todos os atendimentos em 
prontuários; elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir pareceres e declarações. 
Fornecer atestados quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Avaliar e adequar o calendário 
vacinal dos pacientes. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 

fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Participar de comitês ou comissões que se 
relacionam com a área médica. Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definindo normas internas, sempre com 
embasamento em normas legais e técnicas emanadas do ministério da saúde, da secretaria estadual de 
saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de bauru, incluindo-se as 
unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância epidemiológica 
e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica na tomada imediata de 
medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em todos os casos que se fizer 
necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam potencialmente representar 
riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar boletins periódicos. Analisar e 
investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no município de bauru, a partir das declarações de 
óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos cartórios, instituto médico legal, delegacias de 
polícia, hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, investigar, conferir e analisar dados referentes 
aos sistemas de informação: sim (sistema de mortalidade), sinan (sistema de notificação de doenças e 
agravos), sinasc (sistema de nascidos vivos) e outros. Realizar por meio de visitas avaliações quanto a 
evolução do quadro de saúde dos usuários nos diversos meios de atenção, como no domicílio, hospitalar, 
presídios, instituições de longa permanência e na rua; buscar assessoria técnica junto à secretaria estadual 
de saúde, ministério da saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer necessário. Executar necropsias. 
Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença básica. Identificar eventuais 
casos de morte não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o instituto médico 
legal para exame pericial obrigatório. Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos 
procedimentos emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais 
rápido possível o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte 
adequado do paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante 
de eventuais necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico 
emergencial no local (primário) e realizar transferências quando necessário. Zelar pelo transporte correto 
do paciente até o local de atendimento. Implementar e participar de programas de promoção, prevenção e 
recuperação à saúde, projetos educativos e orientações na área de saúde, programas e campanhas coletivas; 
resguardar o sigilo profissional e privacidade do paciente. Participar de comissões e reuniões. Integrar 
fóruns de controle social, promovendo articulações e parcerias intersetoriais e interinstitucionais. Contribuir 
no planejamento, implementação e análise de inquéritos e estudos epidemiológicos, com base em critérios 
técnicos e científicos. Colaborar no planejamento, elaboração, execução, supervisão e avaliação dos 
programas de saúde implantados pela secretaria municipal de saúde. Supervisionar estagiários de sua área 
de atuação e articular-se com as unidades acadêmicas. Implementar atividades de ensino-aprendizagem 
visando o fortalecimento e a integração ensino – serviço - comunidade como cenário de práticas para 
a formação no âmbito do sus. Realizar atividades de preceptoria nos serviços de saúde. Acompanhar 
pesquisadores durante o processo de coletas de dados para as pesquisas científicas cuja execução esteja 
em consonância com os pareceres da comissão de ética das instituições de ensino e comissão cientifica 
da secretaria municipal da saúde. Realizar pesquisas científicas cuja execução esteja em consonância com 
os pareceres da comissão de ética de vinculada a instituição formadora e comissão cientifica da secretaria 
municipal da saúde. Atuar como multiplicador socializando o conhecimento adquirido em eventos, cuja 
participação ocorreu mediante autorização de afastamento pela administração. Realizar análise técnica 
em pedidos de compra quando necessário. Prestar atendimento / procedimento médico de acordo com a 
especialidade; eventualmente, auxiliar em outras atividades relacionadas à área da saúde.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. ASSUMPÇÃO Jr., F.; KUCZYNSKI E. - Tratado de Psiquiatria da Infância e Adolescência, 1ª. ed. 
Atheneu, 2003.
2. CREMESP/AMB. Usuários de Substâncias Psicoativas – Abordagem, Diagnóstico e Tratamento, 2ª.ed.  
2003. Disponível em:
http://www.cremesp.org.br/library/modulos/publicacoes/pdf/substancias_psicoativas_2.pdf
3. DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 2ª. Ed., Artmed, 
2008.
4. DSM-V.  Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. 5ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2014.
5. KAPLAN & SADOCK – Compêndio de psiquiatria. Ed. Artes Médicas, 2016 (11º ed.). 
6. Ministério da Saúde. Saúde Mental no SUS – Centros de Atenção Psicossocial e Unidades de Acolhimento 
como Lugares da Atenção Psicossocial nos Territórios, 2015. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/centros_atencao_psicossocial_unidades_acolhimento.pdf  
7. CFM/ABP.  Suicídio, informando para prevenir, 2014. Disponível em:
http://www.flip3d.com.br/web/pub/cfm/index9/?numero=14    
8. LARANJEIRA, Ronaldo e col. Dependência química - Prevenção, tratamento e Políticas públicas, 2º 
ed., Artmed,2018.

LEGISLAÇÃO SUS
I - SUS e suas principais Legislações
1. BRASIL. 1988. Constituição da República Federativa do BRASIL: promulgada em 05 de outubro de 
1988. São Paulo: IMESP, 1988 Seção II – Da saúde, Capitulo II, Título VIII. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema Único de Saúde: Lei n.º 8142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm 
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Saúde. Portaria n.º 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. 
Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html 
5. BRASIL. Decreto n.º. 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei n.º. 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação Inter federativa, e dá outras providências.
Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm 
6. BRASIL. Portaria n. 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretriz para organização da rede de 
atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 2010. Disponível em: http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html
7. BRASIL. Portaria N.º 3.588, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 dispõe sobre a Rede de Atenção 
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Psicossocial, e dá outras providências. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/
prt3588_22_12_2017.html

II - Gestão do SUS, Atenção à Saúde e Saúde Suplementar
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 2488/GM, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 
Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
2. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.12.pdf 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Implantação das Redes de Atenção à Saúde 
e outras estratégias da SAS / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2014. 160 p.: il. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/implantacao_redes_
atencao_saude_sas.pdf

III - Gestão do SUS e do Cuidado
1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional 
de Humanização. HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 4. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2010. 72 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_
documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf 
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Política Nacional de Promoção da Saúde: PNPS: revisão da Portaria MS/GM n.º 687, de 30 de março de 
2006. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 36 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
pnps_revisao_portaria_687.pdf
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde). 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação N.º 1, de 28 de setembro de 2017. Consolidação 
das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema 
Único de Saúde. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0001_03_10_2017.html
5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde mental / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_34_saude_mental.
pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n.º. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto n.º. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________.
Descrição da Deficiência:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
1. paraplegia
2. paraparesia
3. monoplegia
4. monoparesia
5. tetraplegia  
6. tetraparesia
7. triplegia
8. triparesia
9. hemiplegia
10. hemiparesia
11. ostomia
12. amputação ou ausência de membro
13. paralisia cerebral
14. nanismo
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica.
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
1. comunicação
2. cuidado pessoal
3. habilidades sociais
4. utilização dos recursos da comunidade
5. saúde e segurança
6. habilidades acadêmicas
7. lazer

8. trabalho
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS

Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _______, inscrito no CPF sob 
n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo Edital n.º_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA
Concurso Público: ___(cargo)___
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 
_______, inscrito no CPF sob n.º ______ e inscrito(a) sob n.º ________ no Concurso Público regulado pelo 
Edital n.º_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, 
venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: 
(citar pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2022.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
05/02/2022 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
17/02/2022 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
26/02/2022 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
02/03/2022 Abertura das Inscrições
18/03/2022 Encerramento das Inscrições

02 e 03/03/2022 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição
05/03/2022 Publicação deferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição

02 a 18/03/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

02/03/2022 a 
08/04/2022 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

31/03/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial e 
Vaga de Deficiente

31/03/2022 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
05/04/2022 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
09/04/2022 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
10/04/2022 Previsão da Realização da Prova Objetiva
12/04/2022 Previsão de Divulgação do Gabarito
12/04/2022 Publicação deferimento/indeferimento de Realização de Serviço Voluntário
07/05/2022 Previsão de Classificação Final
19/05/2022 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 05 de fevereiro de 2022.
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL

TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO
 
Estão abertas as inscrições para o Treinamento de Integração, que tem como objetivo fornecer informações 
sobre os principais aspectos que norteiam a vida funcional do servidor público municipal. Conforme a Lei 
Municipal n.º 7.245, de 30 de julho de 2.019, artigo 39, inciso I, o treinamento de integração é destinado 
aos novos servidores, bem como para aqueles que desejam reciclar seus conhecimentos. O Treinamento é 
composto pelos seguintes módulos:
 
1. Apresentação DRH/EGPM - Departamento de Recursos Humanos e Escola de Gestão Pública Municipal 
2. DP - Departamento de Pessoal
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3. DAF - Departamento de Avaliação Funcional
3.1. SESMET - Setor de Segurança e Medicina do Trabalho
3.2. Seção de Benefícios
4. TI - Tecnologia da Informação
5. FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru
6. Secretaria de Saúde (conteúdo que abrange somente a vida funcional dos servidores lotados ou que 
vierem a atuar na Secretaria da Saúde)
7. Materiais e Legislação Vigente
 
Para acessar o Treinamento de Integração o servidor deverá acessar o link https://egpm.bauru.sp.gov.br/ 
utilizando seu usuário e senha da Intranet. 
Em seguida, acessar o ícone Inscrições Abertas e matricular-se no treinamento.
Caso não possua acesso a INTRANET entre em contato com sua chefia imediata ou expediente para 
que a mesma abra chamado e solicite seu acesso junto a TI.
 
Organização e Realização: Escola de Gestão Pública Municipal com a participação de servidores dos 
respectivos departamentos/área.

NOVAS CAPACITAÇÕES COM INSCRIÇÕES ABERTAS
 
A partir de agora, o acesso à plataforma de Ensino à Distância (https://egpm.bauru.sp.gov.br/) passa a 
ser feito somente pelo login e senha usados pelo servidor para acessar a Intranet. Caso não possua acesso 
a Intranet deverá entrar em contato com a Chefia imediata ou Expediente de sua Secretaria e solicitá-lo.
 
Todas as capacitações como cursos, palestras, treinamentos e workshops passam a estar disponíveis a partir 
da realização da inscrição, tendo o servidor o prazo de 30 dias para conclusão da capacitação, não sendo 
prorrogável. O certificado será liberado após o servidor ter completado todas as atividades propostas e 
atingido os critérios avaliativos.
 
ATENÇÃO! Os certificados para as capacitações realizadas até agosto de 2021 estão disponíveis no site 
da escola (https://sites.bauru.sp.gov.br/escoladegoverno/), de setembro em diante todos certificados das 
capacitações de Ensino à Distância serão gerados pela plataforma (https://egpm.bauru.sp.gov.br/) e ficarão 
disponíveis na mesma.
 
As inscrições para as seguintes capacitações poderão ser realizadas até 15/11/2022 diretamente no site 
https://egpm.bauru.sp.gov.br/.
 

COMO PLANEJAR E GERIR MELHOR O SEU TEMPO? TURMA II
 
Ementa: A palestra tem como objetivos: refletir acerca de sua gestão de tempo e sobre qual é a maneira 
que administra isso, bem como entender gestão de tempo como uma ferramenta gerencial que permite a 
organização de metas pessoais e profissionais com o menor gasto de energia física e mental e aprender 
maneiras de planejar suas atividades diárias, diferenciando o que é urgente, do que não é.
Carga horária: 02h
 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos 
enquadrados na Lei n.º 5975/10.
 
Palestrante:
Simone Aparecida Fechio Francisco Vieira
Psicóloga Formada pela UNESP de Bauru.
Especialista em Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico.
Experiência em Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.
Psicóloga na Prefeitura Municipal de Bauru.
 

ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NAS ORGANIZAÇÕES - TURMA II
 
Ementa: O assédio é um fenômeno preocupante do contexto organizacional, devendo ser esclarecido e 
prevenido em todas as suas interfaces. Este minicurso visa conceituar e definir assédio moral e sexual 
no ambiente de trabalho; propor a compreensão sobre como e por que ocorrem; orientar a respeito de 
como identificar indícios de sua ocorrência, analisando criticamente a situação; refletir sobre o papel do 
indivíduo, da organização e da sociedade frente a estes fenômenos. O método conta com uma aula gravada 
pela palestrante, complementada por um artigo e uma cartilha didaticamente explicativa. Para verificação 
de aprendizagem o servidor deverá responder às questões disponíveis na plataforma moodle.
Carga horária: 02h
 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos 
enquadrados na Lei n.º 5975/10.
 
Palestrante:
Núria Priscila Valentini Borro
Psicóloga Formada na UNESP, Mestre em Ciências da Saúde pela USP. Especialista em Gestão Estratégica 
pela UNESP, Especializada em Neurociência e Psicologia Aplicada pelo Mackenzie. Linhas de atuação 
e pesquisa: Psicologia Oganizacional e do Trabalho; Saúde Mental. Atualmente docente no Centro 
Universitário UNISAGRADO e Especialista em Gestão Administrativa e Serviços - Psicóloga na Prefeitura 
Municipal de Bauru.

Nova Ortografia: Módulo I - Turma II
 
Ementa: O curso de Língua Portuguesa “A Nova Ortografia” abordará os seguintes assuntos:

Módulo I:
Aula 01 - Trema, composição do alfabeto e acentuação.
Aula 02 - Hífen - Quando utilizar?
Aula 03 - Hífen - Quando não utilizar?
Aula 04 - Colocando os conhecimentos em teste.
Carga horária: 04h

 As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos 
enquadrados na Lei n.º 5975/10.
 
Palestrante:
Josiane Gomes de Moraes 
Possui formação Técnica em RH pela ETEC, Graduada em Letras – Português pela Universidade 
UNISAGRADO, Pós Graduada em Gestão Pública, Servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Bauru 
atualmente ocupando a função de Diretora da Divisão de Concurso do DRH.
 

FINANÇAS PESSOAIS - TURMA II
 
Ementa: Qual seu nível de organização financeira? Sua vida financeira está sendo acompanhada 
periodicamente ou seu saldo ao final do mês é sempre uma surpresa? Conhece os gastos fantasmas e 
seus impactos sobre a sua saúde financeira e de sua família? Passando adiante, você sabe quanto custam 
os financiamentos pessoais no Brasil e ainda o retorno médio dos investimentos mais comuns como a 
poupança? Vamos te ajudar a entender os custos financeiros para a vida pessoal e ainda um início de 
estudos para possível investimentos de médio e longo prazo. O cuidado com a vida financeira apoia o 
desenvolvimento das demais áreas, como a harmonia nos relacionamentos e a tranquilidade para o 
planejamento da aposentadoria.
Carga horária: 02h
 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.
 
Palestrantes:
Gabriel Bellatto F. Prospero
Sócio na MGK Assessores, com forte vivência na área contábil/financeira, desde a teoria, atuando como 
professor em instituições de ensino superior e técnico até o ambiente corporativo, atuando em empresas 
de grande porte com acompanhamentos fiscais diferenciados, vivenciando as exigências de mercado, 
mapeamento de impactos por mudanças de cenários, elaboração e acompanhamento de relatórios 
financeiros, atendimento a auditoria externa e elaboração de demonstrativos contábeis para Europa (IFRS) 
e USA (US-GAAP).
É bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade de Mogi das Cruzes, com Pós-Graduação em 
Controladoria e Finanças pelo SENAC, Especialização em Contabilidade Internacional IFRS pela 
FIPECAFI São Paulo, e cursando MBA em Contabilidade, Compliance & Direito Tributário pela BSSP além 
de cursos específicos como Direito Tributário para o Agronegócio (FGV) e Contabilidade Internacional e 
Matemática Financeira (FIPECAFI).
 
Moisés Barbosa
Sócio na MGK Assessores, possui mais de 20 anos de atuação profissional nas atividades que envolvem 
contabilidade, tributos, auditoria, finanças, gestão dos negócios; atuando na liderança e gestão de diversos 
projetos correlatos às áreas de especialidade por meio de grandes empresas de auditoria e empresas de 
grande porte, tais como: projetos de reestruturação societária, Planejamento tributários, recuperação de 
créditos tributários,  abertura de empresas no Brasil e no exterior. 
É bacharel em Ciências Contábeis pela UNICEP São Carlos, com Pós-Graduação em Controladoria e 
Finanças, MBA em Gestão do Agronegócio pela CEPEA/ESALQ/USP (sem entrega tese) e, Especialização 
nas áreas de Contabilidade Internacional – IFRS e Gestão de Tributos - ambas pela FIPECAFI. Cursando 
MBA em Contabilidade, Compliance & Direito Tributário pela BSSP.
 
Rafael M. Winckler
Sócio na MGK Assessores, especialista em finanças corporativas com forte experiência em planejamento 
financeiro, gestão orçamentária, modelagem financeira (FP&A), projeção de fluxo de caixa, gestão e 
controle de endividamento, administração de capital de giro, análise de viabilidade econômica de projetos 
de investimentos, captação de recursos (Operações Estruturadas e Project Finance).
É bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e MBA em 
Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Especialização em 
Gestão de Custos no Agronegócio pelo PECEGE/ESALQ/USP e diversos cursos específicos em gestão de 
dívida e de capital de giro pela FGV. Atualmente, finalizando graduação em Ciências Contábeis.
 

RELAÇÃO DA DIABETES COM O DESENVOLVIMENTO E TRATAMENTO DA 
PERIODONTITE APICAL - TURMA II

 
Ementa: O Diabetes Mellitus (DM) é uma Doença Crônica não transmissível caracterizada por hiperglicemia 
persistente. As doenças bucais, incluindo as periodontites apicais podem interferir no distúrbio metabólico 
destes pacientes. O DM causa alterações sistêmicas que podem interferir na resolução das periodontites 
apicais. O paciente diabético deve ser acompanhado pelo dentista para manter a saúde bucal, melhorando 
consequentemente sua qualidade de vida.
Carga horária: 02h
 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados no cargo de Médico 
do Trabalho enquadrado na lei 5975/10. 
 
Palestrante:
Rita de Cássia Ortega Sabage
Graduação em Odontologia na Faculdade de Odontologia de Bauru FOB-USP (1994). Residência 
Odontológica em Endodontia no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais/USP (1995/1997). 
Cirurgiã-Dentista da Prefeitura Municipal de Bauru desde 1996, atuando como endodontista no Centro de 
Especialidades Odontológicas de Bauru desde 2007. Mestre em Odontologia área de concentração Saúde 
Coletiva pela Universidade do Sagrado Coração (2019). Especialista em Saúde Coletiva pelo Conselho 
Regional de Odontologia (2020).
 
O PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO INDUSTRIAL EM BAURU/SP: preservação, possibilidades e 

realidade
 
Ementa: Bauru é a detentora de um RICO e IMPORTANTE patrimônio ferroviário proveniente das três 
estradas de ferro que aqui se estabeleceram, a Sorocabana, Noroeste do Brasil e a Companhia Paulista 
de Estradas de Ferro. Porém, esse patrimônio não tem sido visto com suas potencialidades turísticas e 
consequentemente econômicas que lhe competem. Tão pouco o conhecimento sobre ele é difundido 
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entre os moradores da cidade. Suas características inserem-no no contexto do patrimônio industrial, já 
que a ferrovia local funcionou como uma das primeiras indústrias de grande porte da cidade, se não “a 
primeira”. O propósito desta palestra é divulgar NOSSO patrimônio ferroviário em seus vários vieses, a fim 
de propiciar o conhecimento do que foi e do que este poderá ser, enquanto objeto de turismo patrimonial 
e elemento fundamental para a revitalização de nossa área central. A cidade detém um “tesouro” que 
pode gerar emprego e renda para seus moradores e que precisa com urgência de ações que promovam seu 
conhecimento e consequente preservação. Só se preserva aquilo que se conhece.
Carga horária: 02h
 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados nos cargos de 
Auxiliar de Biblioteca, Foguista, Maquinista de Trem, Agente Cultural, Agente de Turismo e Museólogo 
enquadrados na Lei 5975/10.
 
Palestrante:
Ludmilla Tidei de Lima
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo (1998) e especialização em Arquitetura e Pós-Modernidade 
(2001) pela Universidade Estadual de Londrina - UEL. Realizou o mestrado em Arquitetura e Urbanismo, 
área de concentração História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo, pela Universidade de São 
Paulo - USP (2006). Atualmente é professora mestre na Faculdade Galileu, em Botucatu e Doutorando no 
programa de pós-graduação da Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 
USP, seguindo seus estudos sobre o patrimônio industrial ferroviário. É sócia-proprietária do escritório 
Tidei de Lima projetos, construções e consultoria, com obras de restauro, teatros, laboratórios e projetos de 
edificações em geral. Também atua como servidora pública em regime de 30 horas semanais na Prefeitura 
Municipal de Bauru desde 2019.
 
MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO E PARA A VIDA EM TEMPOS DE CRISE - TURMA II
 
Ementa: Estar motivado para o trabalho e para a vida é um grande desafio principalmente em situações 
adversas e de crise!  Como se manter motivado no trabalho e envolvido nas tarefas diárias com empenho 
e satisfação é algo a ser desvendado e enfrentado diariamente. Alcançar desafios gera satisfação pessoal, 
crescimento e felicidade. Venha pensar a respeito, refletir como está sua motivação e descobrir estratégias 
de enfrentamento para situações inusitadas. 
Carga horária: 02h
 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos 
enquadrados na Lei n.º 5975/10.
 
Palestrante:
Simone Aparecida Fechio Francisco Vieira
Psicóloga Formada pela UNESP de Bauru.
Especialista em Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico.
Experiência em Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.
Psicóloga na Prefeitura Municipal de Bauru.

Procedimentos para Utilização de EPI’s para Profissionais da Área da Saúde e Recomendações 
Contra a COVID-19 - TURMA II

 
Ementa: Nesse minicurso apresentaremos a importância da utilização correta dos EPIs, como realizar 
sua guarda, conservação e substituição. Procedimentos adequados de paramentação e desparamentação, 
incluindo as sequências para as higienizações preventivas no combate a COVID-19.
Carga horária: 02h
 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados na Saúde, cujos 
cargos pertencem na Lei n.º 5975/10.
 
Palestrantes:
Ari Euclides Acosta
Graduação em Gestão Pública pela Faculdade Anhanguera, Técnico em Edificações e Tecnologia Civil pela 
Fundação Educacional de Bauru, Formação Técnica em Segurança do Trabalho. 

Maercy Peron Ferreira
Engenheiro Eletricista (Unesp), Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho (Unesp), 
Especialização em Saúde do Trabalhador (Fiocruz), Licenciatura Plena em Física Unoeste) e Mestre em 
Engenharia de Produção (Uniara).
 
Mario Sérgio Queixada Rodrigues
Tecnólogo em Sistemas Biomédicos, Especialização Engenharia Clínica, Técnico em Segurança do 
Trabalho.
 
Pedro Antônio
Graduação em Gestão Pública pela Faculdade Anhanguera, Formação Técnica em Segurança do Trabalho 
pela ETEC Rodrigues de Abreu - Centro Paula Souza de Bauru.
 
Késia Maria de Oliveira
Enfermeira (Unisalesiano Lins),  Especialista em UTI/ Urgência e Emergência (Passo 1), Técnica de 
Enfermagem (ETEC Profª Elcy M.M Aguiar – extensão Lins), Técnica de Enfermagem do Trabalho ( 
Unisalesiano Lins).
 

Comunicação e Expressão - TURMA II
 
Ementa: A comunicação é uma peça central para uma organização dinâmica, eficiente e saudável para seus 
colaboradores. As relações interpessoais demandam muita habilidade comunicacional e para desenvolvê-la 
é necessário que se saiba utilizar bem as palavras, entender quem são os interlocutores e quais ações são 
necessárias para uma comunicação assertiva e de qualidade. Neste encontro é abordado os seguintes pontos: 
Conheça o poder das palavras; Utilize a linguagem para seu próprio poder; Programação neurolinguística 
em comunicação; Os sentidos mais utilizados: visual, auditivo e sinestésico.

Saber sobre alguns mecanismos de uma boa forma de se expressar é potencialmente transformador no 
cotidiano organizacional. 
Carga horária: 02h
 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos 
enquadrados na Lei n.º 5975/10.
 
Palestrante:
Michelle Godoy de Mattos
É mestre em Comunicação Midiática, pós-graduada em metodologia do Ensino Superior, Didática do 
Ensino Superior e graduada em Publicidade e Propaganda, Filosofia, História e Pedagogia. Atualmente faz 
graduação de Administração.

MINDFULNESS: Princípios Básicos e Prática - TURMA II

Ementa: Nesta palestra será feita uma introdução geral sobre o conceito de “Mindfulness” (atenção plena), 
bem como sobre a importância de sua prática para a promoção de saúde mental. Os participantes terão a 
oportunidade de conhecer e experimentar técnicas simples para o desenvolvimento de uma postura diária 
mais consciente e focada.
Carga horária: 02h
 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos 
enquadrados na Lei n.º 5975/10.
 
Palestrante:
Ynaiê Soares
Formada em Psicologia pela UNESP-Bauru, Mestre em Serviço Social pela Mannheim University of 
Applied Sciences e Doutoranda em Psicologia Organizacional e do Trabalho pela TU Dortmund University. 
Atuante no campo de desenvolvimento organizacional e pessoal, bem como na área de promoção de saúde 
em ambientes profissionais.
 

COMPREENDENDO MELHOR O STRESS: FATORES DESENCADEANTES E 
ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO - TURMA II

 
Ementa: O Stress é parte integrante e inerente à convivência em sociedade e ao ambiente organizacional. 
Potencializado pelo nosso cenário atual de pandemia, faz-se necessário conhecer melhor este fenômeno. 
A partir deste minicurso, o servidor deverá estar apto a entender o conceito e a origem do stress, além 
de conseguir identificar os principais fatores desencadeantes deste fenômeno em seu dia a dia. Além 
disso, aprenderá sobre as fases do processo de stress, bem como características de cada fase, de forma 
que é esperado que consiga avaliar se atualmente enquadra-se em alguma destas fases. Neste sentido, este 
minicurso  pretende oferecer estratégias de prevenção e de intervenção, evitando o desenvolvimento de 
psicopatologias desencadeadas pelo processo de stress.
Carga horária: 02h
 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos 
enquadrados na Lei n.º 5975/10.
 
Palestrante:
Núria Priscila Valentini Borro
Psicóloga Formada na UNESP, Mestre em Ciências da Saúde pela USP. Especialista em Gestão Estratégica 
pela UNESP, Especializada em Neurociência e Psicologia Aplicada pelo Mackenzie. Linhas de atuação 
e pesquisa: Psicologia Oganizacional e do Trabalho; Saúde Mental. Atualmente docente no Centro 
Universitário UNISAGRADO e Especialista em Gestão Administrativa e Serviços - Psicóloga na Prefeitura 
Municipal de Bauru.
 
Diferenças entre Tristeza e Depressão e seus Reflexos no Ambiente de Trabalho - Turma II
 
Ementa: A depressão provoca sentimentos de tristeza e/ou perda de interesse em atividades que em 
momentos anteriores traziam prazer. Pode levar a uma variedade de problemas emocionais e físicos e pode 
diminuir a capacidade de uma pessoa manter suas atividades normais no trabalho e em casa.Você conhece 
os sintomas? Quais tipos de depressão e formas de tratamento? Como lidar com esta doença quando ocorre 
em sua família ou em seu trabalho? Vamos pensar sobre este tema tão importante?
Carga horária: 02h
 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos 
enquadrados na Lei n.º 5975/10.
 
Palestrante:
Talita Salvalagio Martignani
Formação em Psicologia desde 2006. Formada pela UNIP. Título de Especialista em Psicologia Clínica pela 
PUC-SP. Título de Especialista em Terapia de família e casal pel PUC-SP. Neuropsicóloga pelo HCSSP- 
USP. Pós graduação em Práticas Coloborativas Dialógicas pelo Houston Galveston Institute Texas. Atuou 
como Psicóloga durante 8 anos (4C Bilingual Academy). Atualmente é Psicóloga Clínica e realiza Avaliação 
Neuropsicólogica de crianças e adultos.
 
SEGUEM ABERTAS ATÉ 15 DE NOVEMBRO DE 2022 AS INSCRIÇÕES PARAS AS SEGUINTES 
CAPACITAÇÕES:
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Capacitação Palestrante Carga 
Horária

Progressão por 
Qualificação 
Profissional

(PQP)
Curso EaD: Introdução à Lei Geral De 
Proteção De Dados Ao Setor Público 

– LGPD

Bruno Prado Guedes de 
Azevedo e Leonardo Góes 

de Almeida
05h Sim*

Programa: Educa Mente - Como Lidar 
Com As Dificuldades Emocionais De 

Adolescentes?

Luciana Zombini Handa, 
Núria Priscila Valentini 

Borro e Simone Aparecida 
Fechio Francisco Vieira

04h Sim*

Workshop: “Mente Clara Como A 
Água – Organização E Planejamento 

Do Seu Dia”

Antônio Puças Jr. e Júlio 
Batista 02h Não

Minicurso EaD: Saneantes Gisele Ap. Alves Corral dos 
Santos 02h Sim**

Minicurso EaD: Gestão De Resíduos Gilda Maria Scalfi Carvalho 02h Sim*
Minicurso EaD: “Atendimento 
Humanizado E De Qualidade: 

Desenvolvendo Estratégias Para 
Realizar Um Bom Atendimento”.

Simone Aparecida Fechio 
Francisco Vieira e Núria 
Priscila Valentini Borro 

Moretto

02h Sim*

Palestra EaD: Arborização Urbana: 
Lucro Ou Prejuízo? Quem Dá Mais?

Marcela Mattos de Almeida 
Bessa 02h Sim***

Palestra EaD: Primeiros Socorros - 
Suporte Básico De Vida Ricardo Pereira Lucas 02h Sim *

Palestra EaD: A Importância Do 
Equilíbrio Para O Ambiente E 
A Atuação Dos Zoológicos Na 

Conservação

Samantha Pereira Lima 
Bittencourt e Maisa 
Jampauli Bernardes

02h Sim****

Treinamento de Fiscais de Concurso 
Público - Turma II - - Não

 
*As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos 
enquadrados na Lei n.º 5.975/2010.
 
**As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar 
o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos de 
Ajudante Geral, Servente de Limpeza, Comprador e Técnico de Segurança do Trabalho enquadrados na 
Lei n.º 5.975/2010. 
 
***As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos 
cargos de Arquitetura, Desenhista Projetista, Engenheiro Ambiental e Engenheiro Florestal enquadrados 
na Lei n.º 5.975/2010.
 
****As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de progressão por qualificação profissional os servidores lotados no 
zoológico, cujos cargos estão enquadrados na Lei n.º 5.975/2010.

Secretaria do Bem-Estar Social
Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo

Secretária
RETIFICAÇÃO DE NOMEAÇÃO Nº 04/2022

Por este instrumento fica nomeada a Conselheira Tutelar Suplente ANDREIA DE ANDRADE 
OLIVEIRA MARTINS, para substituir a Conselheira Tutelar Titular Danielle Xavier do Nascimento, no 
período de licença médica, por 01 dia (01/02/2022), conforme Decreto nº 15.556/2021.

Bauru, 03 de fevereiro de 2022.
ANA CRISTINA DE CARVALHO SALES TOLEDO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Secretaria da Educação
Maria do Carmo Monteiro Kobayashi

Secretária
RESOLUÇÃO SME Nº 001, DE 04. DE FEVEREIRO DE 2022.

Dispõe sobre a dinâmica de trabalho das equipes escolares e atendimento aos alunos regularmente 
matriculados no Sistema Municipal de Ensino de Bauru para o ano letivo de 2022, no contexto da pandemia 
de COVID-19.
A Secretária Municipal da Educação, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo DECRETO Nº 
15.203, DE 01 DE JANEIRO DE 2021, considerando:
- O direcionamento apresentado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), quanto à prioridade do 
retorno presencial às aulas e atividades escolares de todos os níveis educacionais, dados os déficits de 
aprendizado constatados desde o ano de 2020, mediante as devidas medidas preventivas;
- O Decreto Estadual nº 65.597, de 26 de março de 2021, que reconheceu como essenciais as atividades 

desenvolvidas no âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino;
- Que a medida de quarentena, prevista no Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, não está 
em vigor;
- O Decreto Municipal nº 15.879, de 19 de janeiro de 2022, que declara situação de emergência em saúde 
pública no município de Bauru e dispõe sobre medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19, em 
seu artigo 8º indicando as ações sanitárias a serem adotadas por todos os estabelecimentos e em seu artigo 
9º estabelecendo o uso obrigatório de máscaras para proteção das vias respiratórias;
- O Decreto Municipal nº 15.599, de 29 de setembro de 2021, que dispõe sobre a retomada presencial das 
atividades, mantendo os protocolos de segurança, a fim de evitar a disseminação do COVID-19, no âmbito 
da administração direta e indireta.
- O Guia de implementação de protocolos de biossegurança para o retorno presencial nas instituições de 
ensino, que reafirma a relevância da escola enquanto serviço essencial e reitera a importância e necessidade 
de se manter os protocolos sanitários, apontado os devidos direcionamentos;
R E S O L V E:
Artigo 1º - As unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino oferecerão atividades presenciais aos 
estudantes, observadas as disposições desta Resolução:
§1º - Os estudantes devem, obrigatoriamente, frequentar a escola presencialmente, conforme previsto pela 
Deliberação CEE 204-2021 do Conselho Estadual de Educação; 
§2º - Fica autorizada a permanência em atividades remotas, apenas aos estudantes pertencentes ao grupo de 
risco para o COVID-19, mediante apresentação pelos responsáveis legais de atestado médico comprobatório 
e assinatura de declaração de comprometimento de participação nas atividades em questão.
§3º - As atividades remotas àqueles que delas necessitarem, serão consideradas no cálculo das horas letivas 
mínimas.
Artigo 2º - As unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino, deverão adotar as diretrizes sanitárias 
do Guia de Implementação de Protocolos de Biossegurança para o Retorno Presencial nas Instituições de 
Ensino, disponível no site da Prefeitura Municipal de Bauru / Secretaria da Saúde / Coronavírus;
Artigo 3º - As unidades escolares pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino, deverão comunicar 
diariamente casos suspeitos e confirmados de COVID-19 à Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, 
por meio do e-mail vebauru@bauru.sp.gov.br, utilizando a tabela disposta no Guia de Implementação de 
Protocolos de Biossegurança para o Retorno Presencial nas Instituições de Ensino.
Artigo 4º - Os docentes deverão registrar no Diário de Classe ou Livro de Chamada, independente da 
modalidade que o aluno esteja participando das atividades escolares, a frequência, conteúdos ministrados e 
notas/conceitos de avaliação, seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Educação.
Artigo 5º - A alimentação escolar, deve ser servida aos estudantes seguindo o Guia de Implementação de 
Protocolos de Biossegurança para o Retorno Presencial nas Instituições de Ensino e as Recomendações 
para a Execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar no Retorno Presencial às Aulas Durante a 
Pandemia da COVID-19.
Artigo 6º - Os profissionais da educação do Sistema Municipal de Ensino deverão cumprir integralmente, 
de forma presencial, suas cargas horárias de trabalho, inclusive as Atividades de Trabalho Pedagógico, aos 
que couber.
§1º - As servidoras gestantes, lotadas nas Unidades Educacionais, serão afastadas do atendimento ao 
público ou submetidas ao regime de trabalho remoto, nos termos do Decreto Municipal nº 15.599, de 29 
de setembro de 2021.
I – Poderão ser submetidas ao regime de trabalho remoto as servidoras gestantes ocupantes dos seguintes 
cargos:
a- Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica (Especial, 
Fundamental, Infantil e Jovens e Adultos);
b- Especialista em Educação – Professor de Educação Básica (Especial, Fundamental, Infantil e 
Jovens e Adultos);
c- Especialista em Gestão Escolar – Diretor de Escola (Fundamental, Infantil e Jovens e Adultos);
d- Agente Educacional – Secretário de Escola.
II – Os demais cargos que, dadas as suas especificidades, não poderão ser submetidos ao regime de trabalho 
remoto poderão ter adequações no seu plano de trabalho resguardando-as do atendimento ao público. Tais 
casos serão analisados pelas chefias imediatas em conjunto com a supervisão escolar.
Artigo 7º - Os profissionais da educação do Sistema Municipal de Ensino contaminados pela COVID-19 
ou considerados contato próximo de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, nos termos do Guia 
de Implementação de Protocolos de Biossegurança para o Retorno Presencial nas Instituições de Ensino, 
deverão ser afastados do trabalho conforme regramento municipal vigente.
Artigo 8º – Os casos omissos serão resolvidos pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação 
de Bauru.
Artigo 9º – As disposições desta Resolução entrarão em vigor a partir da data de sua publicação, podendo ser 
alteradas por novo normativo a qualquer momento, em observância à evolução da situação epidemiológica 
da cidade de Bauru e das recomendações da área de saúde.

MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora da EMEII Madre Teresa de Calcutá convoca os associados da Associação de Pais e Mestres - 
APM a comparecerem à Assembleia Geral para tratar da prestação de contas e aprovação das mesmas, no 
exercício do ano de 2021. A primeira chamada será no dia 10 de fevereiro de 2022, quarta-feira as 16 horas 
em sua sede, sito a Rua: Maria José Silvério dos Santos, nº 2-35, Bauru XXII, nesta cidade de Bauru/SP. 
Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 
16 horas e trinta minutos, no mesmo local e data.

EXTRATOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.425/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO CRECHE ALICE BARROS - 
OBJETO: Constitui objeto deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento 
de crianças da Educação Infantil não inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil 
Integradas, região do Bairro Bela Vista - para atender 110 alunos, sendo 60 de creche (0 a 3 anos) e 50 de 
pré-escola (04 a 05 anos) em período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o 
Plano de Trabalho apresentados pela OSC à SME, conforme  processo administrativo,  nº 97.662/2021. 
VALOR TOTAL: 463.130,40- PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme 
art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.
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TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.426/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANGÉLICA LEITE DE FREITAS - OBJETO: 
Constitui objeto deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças 
da Educação Infantil não inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, 
região do centro- Distrito Tibiriçá - para atender 130 alunos, sendo 60 de creche (0 a 3 anos) e 70 de pré-
escola (04 a 05 anos) em período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano 
de Trabalho apresentados pela OSC à SME, conforme  processo administrativo,  nº 97.662/2021.VALOR 
TOTAL: R$ 536.935,20 -PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.427/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CRECHE ANJINHOS DE MARIA – CANTINHO INACIANO - OBJETO: Constitui 
objeto deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da 
Educação Infantil não inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região 
da Vila São Paulo - para atender 100 alunos, sendo 55 de creche (0 a 3 anos) e 45 de pré-escola (04 a 05 
anos) em período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho 
apresentados pela OSC à SME, conforme  processo administrativo,  nº 97.662/21.VALOR TOTAL: 
421.461,00 - PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.428/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CRECHE BERÇÁRIO ANTONIO PEREIRA - OBJETO: Constitui objeto deste Termo 
a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação Infantil não 
inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região do Bairro Alto Paraíso 
- para atender 111 alunos, sendo 67 de creche (0 a 3 anos) e 44 de pré-escola (04 a 05 anos) em período 
integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho apresentados pela 
OSC à SME, conforme  processo administrativo, nº 97.622/21.VALOR TOTAL: R$ 473.494,44 -PRAZO: 
01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.429/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CRECHE AIRTON ANTONIO DARÉ – CAAD - OBJETO: Constitui objeto deste Termo 
a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação Infantil não 
inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região do Bairro Nova Bauru 
- para atender 160 alunos, sendo 93 de creche (0 a 3 anos) e 67 de pré-escola (04 a 05 anos) em período 
integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho apresentados pela OSC 
à SME, conforme  processo administrativo, nº 97.662/2021.VALOR TOTAL: R$ 679.104,60-PRAZO: 
01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.430/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA - CEVAC - OBJETO: Constitui objeto 
deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação 
Infantil não inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região do Bairro 
Presidente Geisel - para atender 140 alunos, sendo 90 de creche (0 a 3 anos) e 50 de pré-escola (04 a 05 
anos) em período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho 
apresentados pela OSC à SME, conforme  processo administrativo,  nº 97.662/21.VALOR TOTAL: R$ 
602.439,60 -PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.431/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CRECHE DOCE RECANTO - OBJETO: Constitui objeto deste Termo a transferência de 
recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação Infantil não inseridas nas EMEIIS 
– Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região do Otávio Rasi - para atender 80 alunos, sendo 
38 de creche (0 a 3 anos) e 42 de pré-escola (04 a 05 anos) em período integral, de acordo com o Projeto 
Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho apresentados pela OSC à SME, conforme  processo 
administrativo, nº 97.662/2021.VALOR TOTAL: R$ 331.448,40 -PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- 
ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.432/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUÁGGIO - JARDIM NICÉIA - OBJETO: Constitui 
objeto deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da 
Educação Infantil não inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região 
do Bairro Jardim Nicéia - para atender 102 alunos, sendo 72 de creche (0 a 3 anos) e 30 de pré-escola (04 a 
05 anos) em período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho 
apresentados pela OSC à SME, conforme  processo administrativo, nº 97.662/2021. VALOR TOTAL: R$ 
445.049,28 - PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.433/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CRECHE BERÇÁRIO ERNESTO QUAGGIO - OBJETO: Constitui objeto deste Termo 
a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação Infantil não 
inserida nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região do Bairro Santa Luzia 
a - para atender 120 alunos, sendo 65 de creche (0 a 3 anos) e 55 de pré-escola (04 a 05 anos) em período 
integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho apresentados pela OSC 
à SME, conforme  processo administrativo, nº 97.662/2021.VALOR TOTAL: R$ 504.799,80 -PRAZO: 
01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.434/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CRECHE EVANGÉLICA BOM PASTOR - OBJETO: Constitui objeto deste Termo 
a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação Infantil não 
inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região do Bairro parque São 
Geraldo - para atender 80 alunos, sendo 30 de creche (0 a 3 anos) e 50 de pré-escola (04 a 05 anos) em 
período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho apresentados 
pela OSC à SME, conforme processo administrativo, nº 97.662/2021. VALOR TOTAL: R$ 323.821,20 - 
PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.435/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO CRECHE IRMÃ CATARINA - OBJETO: Constitui objeto deste Termo 
a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação Infantil não 
inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região da Vila Ipiranga - para 
atender 70 alunos, sendo 36 de creche (0 a 3 anos) e 34 de pré-escola (04 a 05 anos) em período integral, 
de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho apresentados pela OSC à 
SME, conforme  processo administrativo, nº 97.662/2021.VALOR TOTAL: R$ 292.639,20 - PRAZO: 
01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.436/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO II - OBJETO: Constitui objeto 
deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação 
Infantil não inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, Núcleo 
Habitacional Beija Flor - para atender 100 alunos, sendo 50 de creche (0 a 3 anos) e 50 de pré-escola (04 a 
05 anos)  em período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho 
apresentados pela OSC à SME, conforme  processo administrativo, nº 97.660/2021. VALOR TOTAL: R$ 
416.694,00 - PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.437/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CRECHE BERÇÁRIO Dr. LEOCÁDIO CORRÊA - OBJETO: Constitui objeto deste 
Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação Infantil 
não inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, Vila Universitária - para 
atender 115 alunos, sendo 65 de creche (0 a 3 anos) e 50 de pré-escola (04 a 05 anos) em período integral, 
de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho apresentados pela OSC à 
SME, conforme  processo administrativo, nº 97.662/2021. VALOR TOTAL: R$ 486.348,60 - PRAZO: 
01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.438/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA RIBEIRO - OBJETO: Constitui objeto deste Termo 
a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação Infantil não 
inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região da Vila Falcão - para 
atender 160 alunos, sendo 85 de creche (0 a 3 anos) e 75 de pré-escola ( 04 a 05 anos)  em período integral, 
de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho apresentados pela OSC à 
SME, conforme processo administrativo, nº 97.662/2021.VALOR TOTAL: R$ 671.477,40- PRAZO: 
01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.439/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO - OBJETO: Constitui objeto 
deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação 
Infantil não inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região do Jardim 
América - para atender 140 alunos, sendo 72 de creche (0 a 3 anos) e 68 de pré-escola (04 a 05 anos) em 
período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho apresentados 
pela OSC à SME, conforme  processo administrativo, nº 97.662/2021. VALOR TOTAL: R$ 585.278,40 
- PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.440/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE – CRECHE NOVA ESPERANÇA - OBJETO: 
Constitui objeto deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças 
da Educação Infantil não inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, 
região do Novo Esperança- para atender 180 alunos, sendo 100 de creche (0 a 3 anos) e 80 de pré-escola (04 
a 05 anos) em período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho 
apresentados pela OSC à SME, conforme  processo administrativo, nº 97.662/2021. VALOR TOTAL: R$ 
759.583,20- PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.441/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CRECHE BERÇÁRIO PASTORES DE BELÉM - OBJETO: Constitui objeto deste Termo 
a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação Infantil não 
inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região do Bairro Vila Galvão 
- para atender 110 alunos, sendo 45 de creche (0 a 3 anos) e 65 de pré-escola (04 a 05 anos) em período 
integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho apresentados pela 
OSC à SME, conforme  processo administrativo, nº 97.662/2021. VALOR TOTAL: R$ 448.829,40 - 
PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.
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TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.442/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE GENTE – CASA DE MARIA - OBJETO: 
Constitui objeto deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças 
da Educação Infantil não inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, 
região do Bairro Jardim Europa - para atender 80 alunos, sendo 55 de creche (0 a 3 anos) e 25 de pré-escola 
(04 a 05 anos) em período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de 
Trabalho apresentados pela OSC à SME, conforme  processo administrativo,  nº 97.662/2021. VALOR 
TOTAL: R$ 347.656,20- PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.443/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE GENTE - OBJETO: Constitui objeto deste Termo 
a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação Infantil não 
inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região do Núcleo Pres. Geisel 
- para atender 90 alunos, sendo 50 de creche (0 a 3 anos) e 40 de pré-escola (04 a 05 anos) em período 
integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho apresentados pela 
OSC à SME, conforme  processo administrativo, nº 97.662/2021. VALOR TOTAL: R$ 379.791,60- 
PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.444/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CENTRO ESPÍRITA AMOR E CARIDADE – PROJETO CRESCER - OBJETO: Constitui 
objeto deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da 
Educação Infantil não inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região 
do Bairro Parque das Nações - para atender 50 alunos, sendo 30 de creche (0 a 3 anos) e 20 de pré-escola 
(04 a 05 anos) em período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de 
Trabalho apresentados pela OSC à SME, conforme  processo administrativo,  nº 97.662/2021. VALOR 
TOTAL: R$ 213.114,00 - PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.445/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: BOM PASTOR INSTITUTO DE VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO À INTEGRAÇÃO 
HUMANA – CRECHE RAINHA DA PAZ - OBJETO: Constitui objeto deste Termo a transferência de 
recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação Infantil não inseridas nas EMEIIS 
– Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região da Vila Santa Terezinha - para atender 160 
alunos, sendo 62 de creche (0 a 3 anos) e 98 de pré-escola ( 04 a 05 anos)  em período integral, de acordo 
com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho apresentados pela OSC à SME, conforme  
processo administrativo, nº 97.662/2021. VALOR TOTAL: R$ 649.549,20- PRAZO: 01/01/2022 a 
31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.446/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO CRECHE BERÇÁRIO RODRIGUES DE ABREU - OBJETO: Constitui 
objeto deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da 
Educação Infantil não inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região 
do Jardim Redentor - para atender 280 alunos, sendo 180 de creche (0 a 3 anos) e 100 de pré-escola (04 a 
05 anos) em período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho 
apresentados pela OSC à SME, conforme processo administrativo, nº 97.662/2021. VALOR TOTAL: R$ 
1.204.879,20- PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.447/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CRECHE BERÇÁRIO SÃO JOSÉ - CBSJ - OBJETO: Constitui objeto deste Termo 
a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação Infantil não 
inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região do Bairro Núcleo 
Fortunato Rocha Lima - para atender 176 alunos, sendo 95 de creche (0 a 3 anos) e 81 de pré-escola (04 a 
05 anos) em período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho 
apresentados pela OSC à SME, conforme  processo administrativo, nº 97.662/2021. VALOR TOTAL: R$ 
740.055,24 - PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.448/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU E SÃO DIMAS - OBJETO: Constitui objeto 
deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação 
Infantil não inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região do Bairro 
Jardim Estoril II - para atender 150 alunos, sendo 92 de creche (0 a 3 anos) e 58 de pré-escola (04 a 05 
anos) em período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho 
apresentados pela OSC à SME, conforme  processo administrativo, nº 97.662/2021. VALOR TOTAL: R$ 
641.248,80 - PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.449/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANÍBAL DIFRÂNCIA 
CRECHE BERÇÁRIO SÃO PAULO - OBJETO: Constitui objeto deste Termo a transferência de recursos 
financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação Infantil não inseridas nas EMEIIS – Escolas 
Municipais de Educação Infantil Integradas, região da vila São Paulo - para atender 130 alunos, sendo 69 
de creche (0 a 3 anos) e 61 de pré-escola (04 a 05 anos)  em período integral, de acordo com o Projeto 
Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho apresentados pela OSC à SME, conforme  processo 
administrativo,  nº 97.662/2021. VALOR TOTAL: R$ 545.515,80- PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- 
ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.450/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CRECHE SEMENTINHAS - OBJETO: Constitui objeto deste Termo a transferência de 
recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação Infantil não inseridas nas EMEIIS 
– Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região da Vila Independência - para atender 92 
alunos, sendo 42 de creche (0 a 3 anos) e 50 de pré-escola (04 a 05 anos) em período integral, de acordo 
com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho apresentados pela OSC à SME, conforme  
processo administrativo, nº 97.662/2021. VALOR TOTAL: R$ 379.544,88- PRAZO: 01/01/2022 a 
31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.451/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CRECHE E CENTRO EDUCATIVO UNIDOS PARA O BEM - OBJETO: Constitui objeto 
deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação 
Infantil não inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região do Bairro 
Vila Seabra  - para atender 50 alunos, sendo 29 de creche (0 a 3 anos) e 21 de pré-escola (04 a 05 anos)  em 
período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho apresentados 
pela OSC à SME, conforme  processo administrativo,  nº 97.662/2021. VALOR TOTAL: R$ 212.160,60 
- PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.452/21 - PROCESSO Nº 97.662/2021– ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON - OBJETO: Constitui objeto 
deste Termo a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de crianças da Educação 
Infantil não inseridas nas EMEIIS – Escolas Municipais de Educação Infantil Integradas, região do Bairro 
Jardim Eugênia - para atender 50 alunos, sendo 12 de creche (0 a 3 anos) e 38 de pré-escola (04 a 05 
anos) em período integral, de acordo com o Projeto Político Pedagógico – PPP – e o Plano de Trabalho 
apresentados pela OSC à SME, conforme processo administrativo, nº 97.662/2021. VALOR TOTAL: R$ 
195.952,80 - PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.453/21 - PROCESSO Nº 97169/2021 – ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU – APAE 
BAURU - OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Colaboração a transferência de recursos financeiros 
destinados ao atendimento e o desenvolvimento pelo partícipe das seguintes atividades: 1) Atendimento 
Educacional Especializado (AEE – em caráter complementar e no contraturno, para estudantes do 
Sistema Municipal de Ensino); 2) Avaliação psicoeducacional, apoio técnico e atendimento por equipe 
multidisciplinar realizado no contra turno para estudantes com deficiência, com hipóteses diagnostica de 
deficiência e com dificuldade acentuadas de aprendizagem, bem como orientações para equipe escolar 
do Sistema Municipal de Ensino, por meio de visitas nas Unidades Escolares realizados pelos seguintes 
profissionais: Fonoaudiólogos educacionais, psicólogos educacionais, médico (neurologista), terapeuta 
ocupacional, fisioterapeuta e psicopedagogo com o objetivo de favorecer a permanência, no ensino regular, 
dos estudantes encaminhados às OSCs e efetivar a inclusão escolar; 3) Atendimento na Escola de Educação 
Especial, em caráter substitutivo; 4) atendimento na Escola de Educação Especial, em caráter substitutivo, 
por meio de cessão de professor da Divisão de Educação Especial. Embora o município tenha ações voltadas 
para o atendimento educacional especializado é de extrema importância os serviços prestados pelas OSCs, 
assim como a parceria colaborativa estabelecida entre as partes, no sentido de atender com qualidade os 
estudantes com deficiência e promover a capacitação de professores. Com o Termo, o município pode 
adequar-se às políticas de inclusão escolar de forma a garantir o tratamento isonômico para todos os 
estudantes que necessitam desse serviço tudo em conformidade com a Política Municipal de Educação 
de Bauru, Projeto Político Pedagógico – PPP e do Plano de Trabalho apresentado pela OSC à Secretaria 
Municipal da Educação, conforme Processo Administrativo Nº 97169/2021.VALOR TOTAL: R$ 
3.467.484,72- PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.454/21 - PROCESSO Nº 97169/2021 – ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS PARA A INTEGRAÇÃO ESCOLAR DA CRIANÇA - APIECE - 
OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Colaboração a transferência de recursos financeiros destinados 
ao atendimento e o desenvolvimento pelo partícipe das seguintes atividades: 1) Atendimento na Escola de 
Educação Especial, em caráter substitutivo; 2) atendimento na Escola de Educação Especial, em caráter 
substitutivo, por meio de cessão de professor da Divisão de Educação Especial. Embora o município 
tenha ações voltadas para o atendimento educacional especializado é de extrema importância os serviços 
prestados pelas OSCs, assim como a parceria colaborativa estabelecida entre as partes, no sentido de atender 
com qualidade os estudantes com deficiência e promover a capacitação de professores. Com o Termo, o 
município pode adequar-se às políticas de inclusão escolar de forma a garantir o tratamento isonômico 
para todos os estudantes que necessitam desse serviço tudo em conformidade com a Política Municipal 
de Educação de Bauru, Projeto Político Pedagógico – PPP e do Plano de Trabalho apresentado pela OSC 
à Secretaria Municipal da Educação, conforme Processo Administrativo Nº 97.169/2021. VALOR 
TOTAL: R$ 514.047,60 - PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.455/21 - PROCESSO Nº 97169/2021 – ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS - OBJETO: Constitui objeto deste Termo 
de Colaboração a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento e o desenvolvimento 
pelo partícipe das seguintes atividades: 1) Atendimento Especializado na área da Deficiência Visual aos 
alunos matriculados no Sistema Municipal de Ensino 2) atendimento na Escola de Educação Especial aos 
estudantes/usuários que tenham deficiência visual, em caráter substitutivo. Embora o município tenha ações 
voltadas para o atendimento educacional especializado é de extrema importância os serviços prestados 
pelas OSCs, assim como a parceria colaborativa estabelecida entre as partes, no sentido de atender com 
qualidade os estudantes com deficiência e promover a capacitação de professores. Com o Termo, o 
município pode adequar-se às políticas de inclusão escolar de forma a garantir o tratamento isonômico 
para todos os estudantes que necessitam desse serviço tudo em conformidade com a Política Municipal 
de Educação de Bauru, Projeto Político Pedagógico – PPP e do Plano de Trabalho apresentado pela OSC 
à Secretaria Municipal da Educação, conforme Processo Administrativo Nº 97.169/2021.VALOR 
TOTAL: R$ 303.755,40- PRAZO: 01/01/2022 a 31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.
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TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.456/21 - PROCESSO Nº 97169/2021 – ÓRGÃO/ENTIDADE 
PÚBLICA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
PARCEIRA: SORRI - BAURU - OBJETO: Constitui objeto deste Termo de Colaboração a transferência 
de recursos financeiros destinados ao atendimento e o desenvolvimento pelo partícipe das seguintes 
atividades: 1) Avaliação psicoeducacional, apoio técnico e atendimento por equipe multidisciplinar 
realizado no contra turno para estudantes com deficiência, com hipóteses diagnostica de deficiência 
e com dificuldade acentuadas de aprendizagem, bem como orientações para equipe escolar do Sistema 
Municipal de Ensino, por meio de visitas nas Unidades Escolares realizados pelos seguintes profissionais: 
Fonoaudiólogos educacionais, psicólogos educacionais, médico (neurologista), terapeuta ocupacional, 
fisioterapeuta e psicopedagogo com o objetivo de favorecer a permanência, no ensino regular, dos 
estudantes encaminhados às OSCs e efetivar a inclusão escolar. Embora o município tenha ações voltadas 
para o atendimento educacional especializado é de extrema importância os serviços prestados pelas OSCs, 
assim como a parceria colaborativa estabelecida entre as partes, no sentido de atender com qualidade os 
estudantes com deficiência e promover a capacitação de professores. Com o Termo, o município pode 
adequar-se às políticas de inclusão escolar de forma a garantir o tratamento isonômico para todos os 
estudantes que necessitam desse serviço tudo em conformidade com a Política Municipal de Educação 
de Bauru e do Plano de Trabalho apresentado pela OSC à Secretaria Municipal da Educação, conforme 
Processo Administrativo Nº 97.169/2021.VALOR TOTAL: R$ 3.037.554,00- PRAZO: 01/01/2022 a 
31/12/2022- ASSINATURA: 21/12/21, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everton de Araujo Basílio
Secretário

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: JUSCELINE CAMILA DA SILVA

PROCESSO FORNECEDOR DOCUMENTO VALOR

179294/2021 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ FEVEREIRO R$   69.312,92

48807/2021 ASSOCIAÇÃO DE TEATRO BAURU E REGIÃO 1 R$    8.000,00

48807/2021 ASSOCIAÇÃO DE TEATRO BAURU E REGIÃO 3 R$    8.000,00

136821/2020 BEC BOOKS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA EPP 612 R$   12.261,11

97662/2021 BOM PASTOR INST.DE VALOR. E PROM.  À INT. 
HUMANA - CRECHE RAINHA DA PAZ FEVEREIRO R$   54.129,10

39000/2021 CARDOSO & CARDOSO COMERCIO FRUTAS E 
LEGUMES LTDA. 5040 R$      409,40

39000/2021 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE FEVEREIRO R$   63.298,60

39000/2021 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE FEVEREIRO R$   17.759,50

141208/2021 CM HOSPITALAR S.A. 613694 R$      897,30

97662/2021 CRECHE AIRTON ANTÔNIO DATÉ - CAAD FEVEREIRO R$   56.592,05

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1751 R$      328,90

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1752 R$      299,00

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1764 R$      388,70

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1768 R$      388,70

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1802 R$      379,73

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1803 R$      373,75

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1805 R$      349,83

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1814 R$      185,38

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1815 R$      541,19

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1816 R$      475,41

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1817 R$      442,52

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1818 R$      574,08

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1819 R$      310,96

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1820 R$      170,43

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1821 R$      529,23

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1822 R$      556,14

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1823 R$      595,01

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1824 R$      490,36

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1825 R$      185,38

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1826 R$      185,38

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1827 R$      278,07

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1828 R$      541,19

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1829 R$      322,92

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1830 R$      490,36

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1831 R$    1.261,78

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1832 R$    2.299,31

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1833 R$    3.339,83

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1834 R$    1.641,51

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1835 R$    2.200,64

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1836 R$    2.311,27

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1837 R$    2.233,53

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1838 R$    2.072,07

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1839 R$    2.347,15

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1840 R$    1.632,54

97662/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1841 R$    2.266,42

70596/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1842 R$    2.158,78

70596/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1843 R$    1.779,05

70596/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1844 R$    2.556,45

70596/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1845 R$    2.245,49

70596/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1846 R$    1.387,36

70596/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1847 R$    1.426,23

70596/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1848 R$      299,00

70596/2021 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - ME 1 - 1857 R$      179,40

53493/2017 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.  URBANO E 
RURAL DE BAURU 9800 R$   20.039,95

106553/2021 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.  URBANO E 
RURAL DE BAURU 9801 R$   51.248,97

114472/2021 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.  URBANO E 
RURAL DE BAURU 9805 R$   52.174,29

114472/2021 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.  URBANO E 
RURAL DE BAURU 9808 R$    5.701,94

148990/2019 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.  URBANO E 
RURAL DE BAURU 9809 R$  101.999,49

59264/2017 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.  URBANO E 
RURAL DE BAURU 9744 R$    3.654,00

59264/2017 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.  URBANO E 
RURAL DE BAURU 9747 R$    1.423,59

97662/2021 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANGÉLICA LEITE 
DE FREITAS FEVEREIRO R$   44.744,60

193719/2021 ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL ANGELICA LEITE FEVEREIRO R$   32.395,10

2266/2021 GOD SERVICE SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA 5361 R$   15.625,00

48807/2021 INDISCE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. E 
INTEGRAÇÃO SOCIAL 1 R$    8.000,00

48807/2021 INDISCE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. E 
INTEGRAÇÃO SOCIAL 2 R$    8.000,00

48807/2021 INDISCE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. E 
INTEGRAÇÃO SOCIAL 3 R$    8.000,00

112757/2019 KRIPTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME 2337 R$   14.700,00

30979/2021 MARCOS GIULIANO PETELINKAR 27137323871 3101 R$       500,25

39000/2021 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 2068 R$      364,34

39000/2021 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 2070 R$      628,57

39000/2021 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI 2074 R$     585,06

38985/2021 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP 14294 R$    2.114,32

38985/2021 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP 14295 R$     57,00

38985/2021 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP 14296 R$     1.900,87

60495/2017 NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI 353115 R$  229.811,02

60495/2017 NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI 353152 R$   28.621,62

60495/2017 NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI 353295 R$   87.340,01

81599/2021 PAPELIC COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE 
PAPELARI 1247 R$   35.862,00

48807/2021 SOCIEDADE AMIGOS DA CULTURA 1 R$    8.000,00

48807/2021 SOCIEDADE AMIGOS DA CULTURA 2 R$    8.000,00

134594/2020 WMED COMERCIO E MANUTENÇÃO EQUIP 
HOSPITALARES LTDA 2254 R$    1.495,40

134594/2020 WMED COMERCIO E MANUTENÇÃO EQUIP 
HOSPITALARES LTDA 2260 R$    1.388,60

EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
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MUNICÍPIO DE BAURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRAL  NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°)

NO BIMESTRE (b) % (b/a) ATÉ O BIMESTRE (c) % (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.186.976.653,00 1.160.821.791,76 224.355.645,81 19,33 1.310.750.886,59 112,92 (149.929.094,83)

   RECEITAS CORRENTES 1.178.435.493,00 1.152.280.631,76 222.003.283,35 19,27 1.298.413.066,64 112,68 (146.132.434,88)

      IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH 405.044.950,00 405.044.950,00 63.691.586,10 15,72 429.526.114,18 106,04 (24.481.164,18)

         Impostos 375.990.700,00 375.990.700,00 65.675.283,96 17,47 418.089.192,28 111,20 (42.098.492,28)

         Taxas 29.052.450,00 29.052.450,00 (1.983.734,25) (6,83) 11.436.598,28 39,37 17.615.851,72

         Contribuições de Melhoria 1.800,00 1.800,00 36,39 2,02 323,62 17,98 1.476,38

      CONTRIBUIÇÕES 74.519.503,00 57.703.737,77 9.945.064,96 17,23 57.921.358,69 100,38 (217.620,92)

         Contribuições Sociais 56.284.883,00 39.469.117,77 6.632.170,79 16,80 39.469.117,77 100,00 0,00

         Contribuições para o Custeio do Serviço de Ilu  18.234.620,00 18.234.620,00 3.312.894,17 18,17 18.452.240,92 101,19 (217.620,92)

      RECEITA PATRIMONIAL 22.056.814,00 13.338.152,87 7.566.963,63 56,73 21.506.785,40 161,24 (8.168.632,53)

         Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad 888.050,00 860.057,99 106.297,71 12,36 665.564,02 77,39 194.493,97

         Valores Mobiliários 21.168.764,00 12.478.094,88 7.460.665,92 59,79 20.841.221,38 167,02 (8.363.126,50)

      RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      RECEITA DE SERVIÇOS 147.472.032,00 147.407.263,88 23.034.778,89 15,63 134.890.377,27 91,51 12.516.886,61

         Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 141.946.928,00 141.882.159,88 22.486.816,56 15,85 131.963.377,61 93,01 9.918.782,27

         Serviços e Atividades Referentes à Navegação   3.023.384,00 3.023.384,00 423.918,64 14,02 2.075.639,06 68,65 947.744,94

         Outros Serviços 2.501.720,00 2.501.720,00 124.043,69 4,96 851.360,60 34,03 1.650.359,40

      TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 504.593.668,00 504.593.668,00 109.550.339,24 21,71 624.182.587,37 123,70 (119.588.919,37)

         Transferências da União e de suas Entidades 138.395.348,00 138.395.348,00 34.923.149,17 25,23 175.907.346,61 127,10 (37.511.998,61)

         Transferências dos Estados e do Distrito Feder     268.183.255,00 268.183.255,00 49.388.597,92 18,42 311.028.626,80 115,98 (42.845.371,80)

         Transferências de Instituições Privadas 134.375,00 134.375,00 72.645,54 54,06 1.206.097,59 897,56 (1.071.722,59)

         Transferências de Outras Instituições Públicas 97.864.380,00 97.864.380,00 25.126.021,61 25,67 135.349.716,21 138,30 (37.485.336,21)

         Transferências de Pessoas Físicas 16.310,00 16.310,00 39.925,00 244,79 690.800,16 4.235,44 (674.490,16)

      OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.748.526,00 24.192.859,24 8.214.550,53 33,95 30.385.843,73 125,60 (6.192.984,49)

         Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 10.697.267,00 10.697.267,00 2.457.019,72 22,97 7.172.821,35 67,05 3.524.445,65

         Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.855.404,00 1.780.961,78 3.356.474,89 188,46 9.425.668,16 529,25 (7.644.706,38)

         Demais Receitas Correntes 12.195.855,00 11.714.630,46 2.401.055,92 20,50 13.787.354,22 117,69 (2.072.723,76)

   RECEITAS DE CAPITAL 8.541.160,00 8.541.160,00 2.352.362,46 27,54 12.337.819,95 144,45 (3.796.659,95)

      OPERAÇÕES DE CRÉDITO 974.310,00 974.310,00 0,00 0,00 462.557,71 47,48 511.752,29

         Operações de Crédito - Mercado Interno 974.310,00 974.310,00 0,00 0,00 462.557,71 47,48 511.752,29

      ALIENAÇÃO DE BENS 274.235,00 274.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.235,00

         Alienação de Bens Móveis 273.235,00 273.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.235,00

         Alienação de Bens Imóveis 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

      AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.292.615,00 7.292.615,00 2.352.362,46 32,26 11.875.262,24 162,84 (4.582.647,24)

         Transferências da União e de suas Entidades 6.792.615,00 6.792.615,00 2.352.362,46 34,63 10.548.773,73 155,30 (3.756.158,73)

         Transferências dos Estados e do Distrito Feder     500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.326.488,51 265,30 (826.488,51)

      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 192.461.679,00 185.212.862,00 28.613.824,96 15,45 172.328.875,73 93,04 12.883.986,27

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 1.379.438.332,00 1.346.034.653,76 252.969.470,77 18,79 1.483.079.762,32 110,18 (137.045.108,56)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 1.379.438.332,00 1.346.034.653,76 252.969.470,77 18,79 1.483.079.762,32 110,18 (137.045.108,56)

DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.897.120,56) 0,00 0,00

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 1.379.438.332,00 1.346.034.653,76 252.969.470,77 18,79 1.471.182.641,76 110,18 (137.045.108,56)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 183.694.219,27 0,00 0,00 183.694.219,27 100,00 0,00

   Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adici 0,00 183.694.219,27 0,00 0,00 183.694.219,27 0,00 0,00

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (f) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 1.186.876.653,00 1.497.551.812,32 190.699.087,01 1.323.991.866,89 173.559.945,43 296.869.466,29 1.278.236.856,15 219.314.956,17 1.247.752.474,08 45.755.010,74

   DESPESAS CORRENTES 1.060.589.878,00 1.318.503.550,13 160.504.623,76 1.204.539.594,45 113.963.955,68 248.906.921,49 1.172.669.978,73 145.833.571,40 1.142.596.088,55 31.869.615,72

      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 673.422.225,00 742.546.411,17 152.055.527,69 710.356.586,22 32.189.824,95 155.233.259,78 710.349.481,19 32.196.929,98 692.772.077,52 7.105,03

      JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 7.352.517,00 7.463.435,05 (340.989,05) 6.768.509,11 694.925,94 1.174.184,96 6.768.509,11 694.925,94 6.768.509,11 0,00

      OUTRAS DESPESAS CORRENTES 379.815.136,00 568.493.703,91 8.790.085,12 487.414.499,12 81.079.204,79 92.499.476,75 455.551.988,43 112.941.715,48 443.055.501,92 31.862.510,69

   DESPESAS DE CAPITAL 123.286.775,00 178.848.262,19 30.194.463,25 119.452.272,44 59.395.989,75 47.962.544,80 105.566.877,42 73.281.384,77 105.156.385,53 13.885.395,02

      INVESTIMENTOS 116.001.037,00 169.673.878,36 30.088.690,29 112.235.556,20 57.438.322,16 46.565.563,66 98.350.161,18 71.323.717,18 97.939.669,29 13.885.395,02

      INVERSÕES FINANCEIRAS 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

      AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7.285.737,00 9.174.382,83 105.772,96 7.216.716,24 1.957.666,59 1.396.981,14 7.216.716,24 1.957.666,59 7.216.716,24 0,00

   RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 192.461.679,00 202.842.263,41 12.514.302,03 170.985.015,99 31.857.247,42 33.822.239,28 170.797.338,97 32.044.924,44 160.198.739,88 187.677,02

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO (i=(e-h)
DESPESAS PAGAS ATÉ O 

BIMESTRE (j)

INSCRITAS EM RESTOS 
A PAGAR NÃO 

PROCESSADAS (k)

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS

SALDO (a-c)

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO (g=e-f)
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SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 1.379.338.332,00 1.700.394.075,73 203.213.389,04 1.494.976.882,88 205.417.192,85 330.691.705,57 1.449.034.195,12 251.359.880,61 1.407.951.213,96 45.942.687,76

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 1.379.338.332,00 1.700.394.075,73 203.213.389,04 1.494.976.882,88 205.417.192,85 330.691.705,57 1.449.034.195,12 251.359.880,61 1.407.951.213,96 45.942.687,76

SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 1.379.338.332,00 1.700.394.075,73 203.213.389,04 1.494.976.882,88 205.417.192,85 330.691.705,57 1.449.034.195,12 251.359.880,61 1.407.951.213,96 45.942.687,76

RESERVA DO RPPS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

SALDO (a-c)

NO BIMESTRE (b) % (b/a) ATÉ O BIMESTRE (c) % (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)  (II) 192.461.679,00 185.212.862,00 28.613.824,96 15,45 172.328.875,73 93,04 12.883.986,27

   RECEITAS CORRENTES 190.658.679,00 183.409.862,00 28.322.883,84 15,44 170.655.964,29 93,05 12.753.897,71

      IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      CONTRIBUIÇÕES 92.522.124,00 83.911.543,31 13.463.364,63 16,04 83.911.543,31 100,00 0,00

         Contribuições Sociais 92.522.124,00 83.911.543,31 13.463.364,63 16,04 83.911.543,31 100,00 0,00

      RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      RECEITA DE SERVIÇOS 63.000.892,00 63.000.892,00 8.443.355,43 13,40 50.239.291,73 79,74 12.761.600,27

         Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 14.114.170,00 14.114.170,00 1.346.300,49 9,54 9.262.874,69 65,63 4.851.295,31

         Serviços e Atividades Referentes à Navegação   3.740.511,00 3.740.511,00 637.677,42 17,05 3.808.303,54 101,81 (67.792,54)

         Outros Serviços 45.146.211,00 45.146.211,00 6.459.377,52 14,31 37.168.113,50 82,33 7.978.097,50

      TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      OUTRAS RECEITAS CORRENTES 35.135.663,00 36.497.426,69 6.416.163,78 17,58 36.505.129,25 100,02 (7.702,56)

         Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 19.880,00 19.880,00 0,00 0,00 52.693,79 265,06 (32.813,79)

         Demais Receitas Correntes 35.115.783,00 36.477.546,69 6.416.163,78 17,59 36.452.435,46 99,93 25.111,23

   RECEITAS DE CAPITAL 1.803.000,00 1.803.000,00 290.941,12 16,14 1.672.911,44 92,78 130.088,56

      OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 1.803.000,00 1.803.000,00 290.941,12 16,14 1.672.911,44 92,78 130.088,56

      TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (f) NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (h)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)  (IX) 192.461.679,00 202.842.263,41 12.514.302,03 170.985.015,99 31.857.247,42 33.822.239,28 170.797.338,97 32.044.924,44 160.198.739,88 187.677,02

   DESPESAS CORRENTES 177.921.771,00 188.095.908,78 12.239.974,29 157.987.287,27 30.108.621,51 31.743.648,20 157.799.610,25 30.296.298,53 147.201.011,16 187.677,02

      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.619.217,00 84.975.886,96 16.248.653,10 70.378.447,75 14.597.439,21 16.248.653,10 70.378.447,75 14.597.439,21 60.095.945,23 0,00

      JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.901.999,00 5.901.999,00 (254.972,53) 3.036.851,92 2.865.147,08 527.555,31 3.036.851,92 2.865.147,08 3.036.851,92 0,00

      OUTRAS DESPESAS CORRENTES 96.400.555,00 97.218.022,82 (3.753.706,28) 84.571.987,60 12.646.035,22 14.967.439,79 84.384.310,58 12.833.712,24 84.068.214,01 187.677,02

   DESPESAS DE CAPITAL 14.539.908,00 14.746.354,63 274.327,74 12.997.728,72 1.748.625,91 2.078.591,08 12.997.728,72 1.748.625,91 12.997.728,72 0,00

      INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 14.539.908,00 14.746.354,63 274.327,74 12.997.728,72 1.748.625,91 2.078.591,08 12.997.728,72 1.748.625,91 12.997.728,72 0,00

   RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: Emissão: 31/01/2022 11:08

OBS: balancete substitui o publicado em 29/01/2022
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MUNICÍPIO DE BAURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRAL  NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea "c") R$ CENTAVOS

SALDO SALDO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA  1.186.976.653,00 1.497.551.812,32 190.699.087,01 1.323.991.866,89 88,56 173.559.945,43 296.869.466,29 1.278.236.856,15 88,21 219.314.956,17 45.755.010,74

   LEGISLATIVA 20.054.090,00 18.374.090,00 3.348.998,74 16.628.023,41 1,11 1.746.066,59 3.226.742,97 15.623.869,06 1,08 2.750.220,94 1.004.154,35

      Ação Legislativa 20.054.090,00 18.374.090,00 3.348.998,74 16.628.023,41 1,11 1.746.066,59 3.226.742,97 15.623.869,06 1,08 2.750.220,94 1.004.154,35

   ESSENCIAL A JUSTIÇA 11.113.940,00 11.442.484,90 1.594.806,44 10.471.772,59 0,70 970.712,31 2.244.201,64 10.390.025,57 0,72 1.052.459,33 81.747,02

      Defesa da Ordem Jurídica 11.113.940,00 11.442.484,90 1.594.806,44 10.471.772,59 0,70 970.712,31 2.244.201,64 10.390.025,57 0,72 1.052.459,33 81.747,02

   ADMINISTRAÇÃO 55.947.311,00 60.386.481,93 7.194.443,09 53.575.198,88 3,58 6.811.283,05 10.454.354,22 53.137.791,11 3,67 7.248.690,82 437.407,77

      Administração Geral 29.604.988,00 31.071.758,52 3.676.989,40 27.330.339,69 1,83 3.741.418,83 5.442.325,69 27.066.688,59 1,87 4.005.069,93 263.651,10

      Administração Financeira 25.779.317,00 28.751.717,41 3.583.420,06 26.151.194,93 1,75 2.600.522,48 4.990.155,87 26.012.939,77 1,80 2.738.777,64 138.255,16

      Ordenamento Territorial 36.005,00 36.005,00 0,00 0,00 0,00 36.005,00 0,00 0,00 0,00 36.005,00 0,00

      Formação de Recursos Humanos 17.001,00 17.001,00 0,00 8.672,00 0,00 8.329,00 8.672,00 8.672,00 0,00 8.329,00 0,00

      Comunicação Social 450.000,00 450.000,00 (71.700,87) 72.819,87 0,00 377.180,13 7.466,16 37.318,36 0,00 412.681,64 35.501,51

      Demais Subfunções 60.000,00 60.000,00 5.734,50 12.172,39 0,00 47.827,61 5.734,50 12.172,39 0,00 47.827,61 0,00

   SEGURANÇA PÚBLICA 1.647.114,00 4.873.593,52 (183.633,94) 2.146.342,74 0,14 2.727.250,78 308.251,61 1.667.475,80 0,12 3.206.117,72 478.866,94

      Defesa Civil 1.647.114,00 4.873.593,52 (183.633,94) 2.146.342,74 0,14 2.727.250,78 308.251,61 1.667.475,80 0,12 3.206.117,72 478.866,94

   ASSISTÊNCIA SOCIAL 64.628.029,00 70.348.253,70 (113.256,31) 63.164.150,36 4,23 7.184.103,34 7.863.974,00 61.075.654,19 4,21 9.272.599,51 2.088.496,17

      Assistência ao Idoso 87.850,00 87.850,00 (986,92) 13,08 0,00 87.836,92 9,81 13,08 0,00 87.836,92 0,00

      Assistência à Criança e ao Adolescente 1.914.770,00 364.771,00 (259,94) 201.857,52 0,01 162.913,48 25.062,32 201.857,52 0,01 162.913,48 0,00

      Assistência Comunitária 62.625.409,00 69.895.632,70 (112.009,45) 62.962.279,76 4,21 6.933.352,94 7.838.901,87 60.873.783,59 4,20 9.021.849,11 2.088.496,17

   PREVIDÊNCIA SOCIAL 196.631.767,00 254.631.767,00 47.517.000,65 247.374.994,75 16,55 7.256.772,25 48.028.833,91 246.925.929,15 17,04 7.705.837,85 449.065,60

      Previdência do Regime Estatutário 196.631.767,00 254.631.767,00 47.517.000,65 247.374.994,75 16,55 7.256.772,25 48.028.833,91 246.925.929,15 17,04 7.705.837,85 449.065,60

   SAÚDE 232.584.561,00 272.807.873,41 34.608.911,94 260.359.350,41 17,42 12.448.523,00 55.958.714,74 252.272.525,14 17,41 20.535.348,27 8.086.825,27

      Atenção Básica 230.808.561,00 270.708.548,41 34.432.968,25 258.323.107,79 17,28 12.385.440,62 55.583.974,17 250.462.104,93 17,28 20.246.443,48 7.861.002,86

      Demais Subfunções 1.776.000,00 2.099.325,00 175.943,69 2.036.242,62 0,14 63.082,38 374.740,57 1.810.420,21 0,12 288.904,79 225.822,41

   EDUCAÇÃO 227.286.493,00 346.424.465,89 64.011.229,78 293.476.235,05 19,63 52.948.230,84 98.737.784,48 288.206.108,36 19,89 58.218.357,53 5.270.126,69

      Ensino Fundamental 85.081.652,00 153.796.663,26 33.015.563,98 133.346.979,26 8,92 20.449.684,00 49.106.697,41 132.588.602,74 9,15 21.208.060,52 758.376,52

      Ensino Médio 32.650,00 32.650,00 (32.650,00) 0,00 0,00 32.650,00 0,00 0,00 0,00 32.650,00 0,00

      Educação Infantil 115.636.423,00 159.675.363,01 28.795.384,76 134.594.933,87 9,00 25.080.429,14 42.671.520,30 133.399.370,16 9,21 26.275.992,85 1.195.563,71

      Educação de Jovens e Adultos 5.685.602,00 3.383.581,05 811.918,86 2.441.907,84 0,16 941.673,21 811.918,86 2.441.907,84 0,17 941.673,21 0,00

      Educação Especial 5.631.520,00 6.174.470,24 1.703.576,09 5.227.842,77 0,35 946.627,47 1.703.576,09 5.227.842,77 0,36 946.627,47 0,00

      Demais Subfunções 15.218.646,00 23.361.738,33 (282.563,91) 17.864.571,31 1,19 5.497.167,02 4.444.071,82 14.548.384,85 1,00 8.813.353,48 3.316.186,46

   CULTURA 11.975.693,00 12.326.043,99 1.762.848,77 9.506.055,02 0,64 2.819.988,97 2.011.531,64 8.901.211,85 0,61 3.424.832,14 604.843,17

      Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 2.200,00 294.570,06 1.678,14 260.192,57 0,02 34.377,49 1.801,50 1.801,50 0,00 292.768,56 258.391,07

      Difusão Cultural 11.973.493,00 12.031.473,93 1.761.170,63 9.245.862,45 0,62 2.785.611,48 2.009.730,14 8.899.410,35 0,61 3.132.063,58 346.452,10

   DIREITOS DA CIDADANIA 5.265.220,00 6.089.035,42 905.849,26 6.039.551,45 0,40 49.483,97 1.164.114,79 5.688.440,70 0,39 400.594,72 351.110,75

      Administração Geral 5.265.220,00 6.089.035,42 905.849,26 6.039.551,45 0,40 49.483,97 1.164.114,79 5.688.440,70 0,39 400.594,72 351.110,75

   URBANISMO 130.621.973,00 161.881.321,70 17.264.280,18 147.159.311,98 9,84 14.722.009,72 25.641.626,42 132.767.849,41 9,16 29.113.472,29 14.391.462,57

      Infra-Estrutura Urbana 48.084.943,00 75.406.298,85 8.429.918,43 65.739.653,68 4,40 9.666.645,17 9.776.117,81 52.747.584,17 3,64 22.658.714,68 12.992.069,51

      Serviços Urbanos 82.024.026,00 85.837.366,34 8.686.168,62 80.823.849,95 5,41 5.013.516,39 15.740.699,08 79.643.190,96 5,50 6.194.175,38 1.180.658,99

      Administração Geral 10.002,00 10.002,00 22,17 10.000,00 0,00 2,00 1.548,00 1.548,00 0,00 8.454,00 8.452,00

      Demais Subfunções 503.002,00 627.654,51 148.170,96 585.808,35 0,04 41.846,16 123.261,53 375.526,28 0,03 252.128,23 210.282,07

   HABITAÇÃO 1.480,00 1.480,00 0,00 383,60 0,00 1.096,40 0,00 383,60 0,00 1.096,40 0,00

      Habitação Urbana 1.480,00 1.480,00 0,00 383,60 0,00 1.096,40 0,00 383,60 0,00 1.096,40 0,00

   SANEAMENTO 146.633.583,00 185.650.670,01 9.755.931,14 134.225.017,14 8,98 51.425.652,87 31.474.842,68 125.922.763,08 8,69 59.727.906,93 8.302.254,06

      Saneamento Básico Urbano 143.733.583,00 184.567.670,01 9.346.484,42 133.283.924,57 8,92 51.283.745,44 31.065.395,96 124.981.670,51 8,63 59.585.999,50 8.302.254,06

      Demais Subfunções 2.900.000,00 1.083.000,00 409.446,72 941.092,57 0,06 141.907,43 409.446,72 941.092,57 0,06 141.907,43 0,00

   GESTÃO AMBIENTAL 28.455.050,00 33.418.906,10 1.547.502,21 27.654.540,49 1,85 5.764.365,61 3.668.434,15 24.275.445,83 1,68 9.143.460,27 3.379.094,66

      Preservação e Conservação Ambiental 16.147.186,00 16.993.847,70 1.981.263,73 15.444.489,68 1,03 1.549.358,02 2.861.845,61 14.913.425,90 1,03 2.080.421,80 531.063,78

      Controle Ambiental 12.286.603,00 16.403.797,40 (441.817,10) 12.194.603,23 0,82 4.209.194,17 805.340,16 9.360.771,55 0,65 7.043.025,85 2.833.831,68

      Recuperação de Áreas Degradadas 21.261,00 21.261,00 8.055,58 15.447,58 0,00 5.813,42 1.248,38 1.248,38 0,00 20.012,62 14.199,20

   CIÊNCIA E TECNOLOGIA 9.501,00 9.501,00 799,00 5.512,71 0,00 3.988,29 64,00 3.452,31 0,00 6.048,69 2.060,40

      Difusão do Conhecimento Científico e Tecnoló 9.501,00 9.501,00 799,00 5.512,71 0,00 3.988,29 64,00 3.452,31 0,00 6.048,69 2.060,40

   AGRICULTURA 4.182.575,00 4.998.511,60 684.655,97 4.318.615,24 0,29 679.896,36 1.163.536,44 4.138.183,52 0,29 860.328,08 180.431,72

      Abastecimento 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

      Promoção da Produção Agropecuária 4.172.575,00 4.988.511,60 684.655,97 4.318.615,24 0,29 669.896,36 1.163.536,44 4.138.183,52 0,29 850.328,08 180.431,72

   COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.039.812,00 2.055.548,66 274.044,31 1.968.028,63 0,13 87.520,03 411.991,27 1.934.979,49 0,13 120.569,17 33.049,14

      Promoção Comercial 2.039.562,00 2.055.298,66 274.044,31 1.968.028,63 0,13 87.270,03 411.991,27 1.934.979,49 0,13 120.319,17 33.049,14

      Turismo 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00

   DESPORTO E LAZER 6.953.046,00 7.768.128,56 1.479.791,23 6.784.476,52 0,45 983.652,04 1.663.035,10 6.183.136,17 0,43 1.584.992,39 601.340,35

      Desporto de Rendimento 6.952.043,00 7.767.125,56 1.479.791,23 6.784.476,52 0,45 982.649,04 1.663.035,10 6.183.136,17 0,43 1.583.989,39 601.340,35

      Lazer 1.003,00 1.003,00 0,00 0,00 0,00 1.003,00 0,00 0,00 0,00 1.003,00 0,00

   ENCARGOS ESPECIAIS 37.845.415,00 43.863.654,93 (955.115,45) 39.134.305,92 2,62 4.729.349,01 2.847.432,23 39.121.631,81 2,70 4.742.023,12 12.674,11

      Refinanciamento da Dívida Externa 15.028.000,00 17.977.563,88 (1.224.253,91) 14.372.987,53 0,96 3.604.576,35 2.434.446,97 14.372.987,53 0,99 3.604.576,35 0,00

      Outros Encargos Especiais 22.817.415,00 25.886.091,05 269.138,46 24.761.318,39 1,66 1.124.772,66 412.985,26 24.748.644,28 1,71 1.137.446,77 12.674,11

   RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 192.461.679,00 202.842.263,41 12.514.302,03 170.985.015,99 11,44 31.857.247,42 33.822.239,28 170.797.338,97 11,79 32.044.924,44 187.677,02
TOTAL (III) = (I + II) 1.379.438.332,00 1.700.394.075,73 203.213.389,04 1.494.976.882,88 100,00 205.417.192,85 330.691.705,57 1.449.034.195,12 100,00 251.359.880,61 45.942.687,76

SALDO SALDO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 192.461.679,00 202.842.263,41 12.514.302,03 170.985.015,99 11,44 31.857.247,42 33.822.239,28 170.797.338,97 11,79 32.044.924,44 187.677,02
   LEGISLATIVA 1.621.070,00 1.501.070,00 264.667,49 1.198.457,09 0,08 302.612,91 265.776,83 1.175.859,60 0,08 325.210,40 22.597,49

      Ação Legislativa 1.621.070,00 1.501.070,00 264.667,49 1.198.457,09 0,08 302.612,91 265.776,83 1.175.859,60 0,08 325.210,40 22.597,49

   ESSENCIAL A JUSTIÇA 1.623.410,00 1.514.530,13 344.586,98 1.514.525,47 0,10 4,66 347.670,08 1.514.525,47 0,10 4,66 0,00

      Defesa da Ordem Jurídica 1.623.410,00 1.514.530,13 344.586,98 1.514.525,47 0,10 4,66 347.670,08 1.514.525,47 0,10 4,66 0,00

   ADMINISTRAÇÃO 5.721.405,00 5.492.067,56 1.145.115,11 5.164.462,23 0,35 327.605,33 1.165.994,48 5.136.908,21 0,35 355.159,35 27.554,02

      Administração Geral 3.287.605,00 3.308.267,56 655.917,42 2.997.975,91 0,20 310.291,65 673.877,29 2.975.453,95 0,21 332.813,61 22.521,96

      Administração Financeira 2.433.800,00 2.183.800,00 489.197,69 2.166.486,32 0,14 17.313,68 492.117,19 2.161.454,26 0,15 22.345,74 5.032,06

   SEGURANÇA PÚBLICA 88.001,00 88.001,00 0,00 74.000,00 0,00 14.001,00 8.426,18 54.127,50 0,00 33.873,50 19.872,50

      Defesa Civil 88.001,00 88.001,00 0,00 74.000,00 0,00 14.001,00 8.426,18 54.127,50 0,00 33.873,50 19.872,50

   ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.530.565,00 4.098.624,43 438.781,07 3.462.332,85 0,23 636.291,58 710.234,45 3.462.332,85 0,24 636.291,58 0,00

      Assistência Comunitária 3.530.565,00 4.098.624,43 438.781,07 3.462.332,85 0,23 636.291,58 710.234,45 3.462.332,85 0,24 636.291,58 0,00

   PREVIDÊNCIA SOCIAL 619.000,00 619.000,00 96.853,78 433.387,39 0,03 185.612,61 98.354,56 433.387,39 0,03 185.612,61 0,00

      Previdência do Regime Estatutário 619.000,00 619.000,00 96.853,78 433.387,39 0,03 185.612,61 98.354,56 433.387,39 0,03 185.612,61 0,00

   SAÚDE 23.805.477,00 22.656.517,64 5.346.880,44 22.440.221,41 1,50 216.296,23 5.444.728,86 22.395.917,44 1,55 260.600,20 44.303,97

      Atenção Básica 23.805.477,00 22.656.517,64 5.346.880,44 22.440.221,41 1,50 216.296,23 5.444.728,86 22.395.917,44 1,55 260.600,20 44.303,97

   EDUCAÇÃO 19.369.463,00 31.509.635,16 5.080.821,91 22.501.700,38 1,51 9.007.934,78 5.150.362,55 22.501.700,38 1,55 9.007.934,78 0,00

      Ensino Fundamental 6.810.002,00 12.220.237,35 2.192.724,21 11.171.538,64 0,75 1.048.698,71 2.245.235,29 11.171.538,64 0,77 1.048.698,71 0,00

      Educação Infantil 11.690.458,00 18.491.233,46 2.809.487,17 11.251.551,21 0,75 7.239.682,25 2.826.516,73 11.251.551,21 0,78 7.239.682,25 0,00

      Educação de Jovens e Adultos 350.002,00 428.163,35 78.610,53 78.610,53 0,01 349.552,82 78.610,53 78.610,53 0,01 349.552,82 0,00

      Educação Especial 519.001,00 370.001,00 0,00 0,00 0,00 370.001,00 0,00 0,00 0,00 370.001,00 0,00

   CULTURA 1.409.960,00 1.409.049,50 197.568,28 1.233.650,12 0,08 175.399,38 284.140,35 1.233.650,12 0,09 175.399,38 0,00

      Difusão Cultural 1.409.960,00 1.409.049,50 197.568,28 1.233.650,12 0,08 175.399,38 284.140,35 1.233.650,12 0,09 175.399,38 0,00

   DIREITOS DA CIDADANIA 650.830,00 541.821,54 59.587,51 541.821,54 0,04 0,00 123.868,14 541.418,54 0,04 403,00 403,00

      Administração Geral 650.830,00 541.821,54 59.587,51 541.821,54 0,04 0,00 123.868,14 541.418,54 0,04 403,00 403,00

   URBANISMO 32.174.379,00 31.909.969,87 (1.644.996,96) 27.124.623,97 1,81 4.785.345,90 4.652.695,99 27.119.381,07 1,87 4.790.588,80 5.242,90

      Infra-Estrutura Urbana 31.894.379,00 31.629.969,87 (1.636.568,97) 26.898.392,92 1,80 4.731.576,95 4.613.833,92 26.893.150,02 1,86 4.736.819,85 5.242,90

      Serviços Urbanos 280.000,00 280.000,00 (8.427,99) 226.231,05 0,02 53.768,95 38.862,07 226.231,05 0,02 53.768,95 0,00

   SANEAMENTO 10.108.182,00 10.108.182,00 1.766.783,36 7.795.944,01 0,52 2.312.237,99 1.766.783,36 7.795.944,01 0,54 2.312.237,99 0,00

      Saneamento Básico Urbano 10.108.182,00 10.108.182,00 1.766.783,36 7.795.944,01 0,52 2.312.237,99 1.766.783,36 7.795.944,01 0,54 2.312.237,99 0,00

   GESTÃO AMBIENTAL 31.297.517,00 31.199.256,72 (2.096.433,25) 24.105.130,19 1,61 7.094.126,53 4.555.124,88 24.077.006,36 1,66 7.122.250,36 28.123,83

      Preservação e Conservação Ambiental 1.862.151,00 2.045.274,70 378.058,98 1.945.802,57 0,13 99.472,13 420.570,66 1.945.802,57 0,13 99.472,13 0,00

      Controle Ambiental 29.435.366,00 29.153.982,02 (2.474.492,23) 22.159.327,62 1,48 6.994.654,40 4.134.554,22 22.131.203,79 1,53 7.022.778,23 28.123,83

   AGRICULTURA 545.330,00 510.720,41 103.182,30 503.032,01 0,03 7.688,40 105.791,36 463.452,70 0,03 47.267,71 39.579,31

      Promoção da Produção Agropecuária 545.330,00 510.720,41 103.182,30 503.032,01 0,03 7.688,40 105.791,36 463.452,70 0,03 47.267,71 39.579,31

   COMÉRCIO E SERVIÇOS 186.010,00 185.991,12 43.876,61 185.915,05 0,01 76,07 44.403,27 185.915,05 0,01 76,07 0,00

      Promoção Comercial 186.010,00 185.991,12 43.876,61 185.915,05 0,01 76,07 44.403,27 185.915,05 0,01 76,07 0,00

   DESPORTO E LAZER 1.088.120,00 963.344,32 (164.342,11) 705.122,60 0,05 258.221,72 154.075,01 705.122,60 0,05 258.221,72 0,00

      Desporto de Rendimento 1.088.120,00 963.344,32 (164.342,11) 705.122,60 0,05 258.221,72 154.075,01 705.122,60 0,05 258.221,72 0,00

   ENCARGOS ESPECIAIS 58.622.960,00 58.534.482,01 1.531.369,51 52.000.689,68 3,48 6.533.792,33 8.943.808,93 52.000.689,68 3,59 6.533.792,33 0,00

      Refinanciamento da Dívida Interna 23.410.000,00 22.130.681,49 149.355,21 15.625.142,62 1,05 6.505.538,87 2.460.675,83 15.625.142,62 1,08 6.505.538,87 0,00

      Outros Encargos Especiais 35.212.960,00 36.403.800,52 1.382.014,30 36.375.547,06 2,43 28.253,46 6.483.133,10 36.375.547,06 2,51 28.253,46 0,00

FONTE:  SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: 

OBS: balancete substitui o publicado em 29/01OBS: balancete su     OBS: balancete substitu     OBS: balancete substitui    OBS: balancete substitui o publicado em 29/01/2022

Vinicius Sprocatti Ramos Suellen Silva Rosim Everton Basilio
Contador - CRC 1SP 332259 Prefeita Municipal Secretário de Economia e Finanças

Camila Gomes da Costa Regiane Morgado

Controladoria Geral Diretor Departamento de Finanças
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Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º BIMESTRE 2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais
TOTAL PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADA
JANEIRO/21 FEVEREIRO/21 MARÇO/21 ABRIL/21 MAIO/21 JUNHO/21 JULHO/21 AGOSTO/21 SETEMBRO/21 OUTUBRO/21 NOVEMBRO/21 DEZEMBRO/21 12 MESES) <EXERCÍCIO>

RECEITAS CORRENTES (I) 133.311.222,37 98.332.445,58 128.152.747,30 152.370.877,14 102.449.259,72 101.858.752,34 109.091.480,29 111.799.391,97 104.157.514,00 109.098.184,73 114.750.193,62 122.232.907,08 1.387.604.976,14 1.227.151.071,76
    Receita Tributária 25.288.069,49 27.753.819,35 33.101.796,80 86.879.856,48 32.762.514,91 30.698.833,87 34.135.468,84 30.778.480,56 32.305.276,42 32.130.411,36 31.647.138,07 32.044.448,03 429.526.114,18 405.044.950,00
         IPTU 6.215.252,92 4.438.224,37 11.659.423,55 65.298.129,70 10.897.496,53 9.112.749,85 10.724.573,41 9.326.879,85 8.923.439,99 8.128.242,11 7.886.450,08 8.837.377,21 161.448.239,57 143.557.150,00
         ISS 11.856.468,79 10.182.486,62 11.359.580,42 11.073.396,49 10.933.739,03 10.888.486,95 13.061.257,47 14.293.596,28 13.096.282,55 13.338.462,83 13.745.757,50 13.718.604,30 147.548.119,23 138.234.100,00
         ITBI 3.775.976,23 4.241.782,36 4.419.456,44 4.938.561,79 5.207.031,55 5.982.528,93 4.785.996,24 4.684.604,34 5.051.683,62 4.735.208,71 5.025.330,87 6.288.815,51 59.136.976,59 43.159.450,00
         IRRF 2.575.402,42 5.366.635,43 3.896.664,32 3.862.543,13 3.863.206,26 3.914.078,11 3.962.928,49 4.066.298,14 4.229.698,82 4.045.453,28 4.163.119,54 6.009.828,95 49.955.856,89 51.040.000,00
         Outras Receitas Tributárias 864.969,13 3.524.690,57 1.766.672,07 1.707.225,37 1.861.041,54 800.990,03 1.600.713,23 1.592.898,05-    1.004.171,44 1.883.044,43 826.480,08 2.810.177,94-    11.436.921,90 29.054.250,00
    Receita de Contribuições 7.251.700,32 4.324.933,56 4.380.039,73 5.991.292,62 4.419.952,17 4.326.190,52 4.240.127,80 4.245.335,39 4.272.404,63 4.524.316,99 4.640.626,50 5.304.438,46 57.921.358,69 57.703.737,77
    Receita Patrimonial 1.389.328,87 229.610,24 266.289,21 803.848,80 995.847,06 905.163,79 2.327.718,89 2.320.820,82 1.965.645,75 2.735.548,34 3.117.277,28 4.449.686,35 21.506.785,40 13.338.152,87
         Rendimentos de Aplicação Financeira 1.327.363,65 171.321,53 200.726,15 745.601,23 931.751,17 851.365,24 2.271.155,62 2.275.388,80 1.916.391,83 2.680.040,71 3.068.017,14 4.388.616,02 20.827.739,09 12.476.094,88
         Outras Receitas Patrimoniais 61.965,22 58.288,71 65.563,06 58.247,57 64.095,89 53.798,55 56.563,27 45.432,02 49.253,92 55.507,63 49.260,14 61.070,33 679.046,31 862.057,99
    Receita Agropecuária - - - - - - - - - - - - - -
    Receita Industrial - - - - - - - - - - - - - -
    Receita de Serviços 11.099.822,05 11.132.925,50 11.117.533,71 10.811.872,98 11.315.652,19 11.301.857,68 11.710.334,25 11.148.443,17 10.671.726,91 11.545.429,94 10.918.645,76 12.116.133,13 134.890.377,27 147.407.263,88
    Transferências Correntes 84.934.305,25 52.671.609,61 78.047.292,72 46.350.717,25 51.331.094,09 52.976.416,27 54.735.971,33 60.500.562,91 50.945.218,84 56.351.152,01 62.101.868,82 62.428.287,77 713.374.496,87 579.464.108,00
         Cota-Parte do FPM 7.222.055,76 9.466.283,96 6.345.051,24 6.633.270,30 7.972.277,51 6.894.782,13 9.420.901,97 7.532.311,71 5.915.406,13 6.591.736,45 8.560.863,79 12.744.517,62 95.299.458,57 73.365.000,00
         Cota-Parte do ICMS 19.785.355,60 12.956.838,08 29.950.362,90 16.999.855,28 19.409.608,07 22.146.808,21 21.350.609,11 25.897.329,21 20.149.952,97 22.884.832,14 28.164.240,85 23.041.202,93 262.736.995,35 219.543.700,00
         Cota-Parte do IPVA 37.684.229,39 14.496.883,93 12.447.217,08 3.058.691,18 3.134.432,30 3.493.578,67 3.173.691,94 3.255.906,69 3.472.602,09 2.633.911,78 2.545.600,79 3.346.736,21 92.743.482,05 86.200.000,00
         Cota-Parte do ITR 5.873,16 3.796,16 40.823,82 40.931,76 2.430,67 3.301,91 759,73 6.268,78 20.643,47 332.277,77 13.219,71 10.106,63 480.433,57 8.500,00
         Transferências da LC 87/1996 - - - - - - - - - - - - - -
         Transferências da LC 61/1989 177.417,82 146.998,60 155.368,19 176.063,24 152.785,42 159.384,76 172.606,34 137.733,12 174.058,19 182.625,03 172.424,55 158.743,37 1.966.208,63 1.400.000,00
         Transferências do FUNDEB 13.518.036,37 8.141.293,91 15.139.668,57 8.544.707,37 10.318.815,66 10.909.694,90 10.294.044,59 12.506.921,00 9.806.075,65 11.044.436,58 13.495.224,98 11.628.329,43 135.347.249,01 97.864.380,00
         Outras Transferências Correntes 6.541.337,15 7.459.514,97 13.968.800,92 10.897.198,12 10.340.744,46 9.368.865,69 10.323.357,65 11.164.092,40 11.406.480,34 12.681.332,26 9.150.294,15 11.498.651,58 124.800.669,69 101.082.528,00
    Outras Receitas Correntes 3.347.996,39 2.219.547,32 1.239.795,13 1.533.289,01 1.624.199,30 1.650.290,21 1.941.859,18 2.805.749,12 3.997.241,45 1.811.326,09 2.324.637,19 5.889.913,34 30.385.843,73 24.192.859,24
DEDUÇÕES (II) 19.595.542,34 10.970.466,60 13.152.507,47 8.797.096,16 9.551.105,27 9.904.291,94 9.544.207,39 10.889.388,53 9.372.006,41 10.066.923,05 11.308.852,85 11.321.900,15 134.474.288,16 120.152.818,66
    Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 5.676.762,30 3.018.343,62 2.974.901,22 3.027.591,86 2.984.876,43 2.974.734,75 2.995.025,15 2.994.185,26 3.036.484,19 3.154.042,20 3.036.496,05 3.595.674,74 39.469.117,77 39.469.117,77
    Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS 943.793,79 74,64 94,68 1.584,94 45.765,03 3.829,04 21.002,91 143.136,34 4.905,34 11.040,76 5.335,86 128.767,55 1.309.330,88 1.309.330,88
    Compensação Financ. entre Regimes Previdência - 537.888,26 389.746,99 386.157,08 386.157,08 386.157,08 386.157,08 386.157,08 384.084,40 376.763,51 375.751,08 508.910,37 4.503.930,01 4.503.930,01
    Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 12.974.986,25 7.414.160,08 9.787.764,58 5.381.762,28 6.134.306,73 6.539.571,07 6.142.022,25 7.365.909,85 5.946.532,48 6.525.076,58 7.891.269,86 7.088.547,49 89.191.909,50 74.870.440,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 113.715.680,03 87.361.978,98 115.000.239,83 143.573.780,98 92.898.154,45 91.954.460,40 99.547.272,90 100.910.003,44 94.785.507,59 99.031.261,68 103.441.340,77 110.911.006,93 1.253.130.687,98 1.106.998.253,10

  (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas 
individuais (art. 166, § 16, da CF) (VI) - - 100.000,00 - - - 400.000,00 350.000,00 60.000,00 2.720.000,00 - - 3.630.000,00
  RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS 
LIMITES DE ENDIVIDAMENTO 
  (V) = (III - IV) 

113.715.680,03 87.361.978,98 114.900.239,83 143.573.780,98 92.898.154,45 91.954.460,40 99.147.272,90 100.560.003,44 94.725.507,59 96.311.261,68 103.441.340,77 110.911.006,93 1.249.500.687,98 1.106.998.253,10

  (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de 
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) - - - - - - - - - - - - -
  RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO 
DOS LIMITES DA DESPESA COM 
  PESSOAL (VII) = (V - VI) 

113.715.680,03 87.361.978,98 114.900.239,83 143.573.780,98 92.898.154,45 91.954.460,40 99.147.272,90 100.560.003,44 94.725.507,59 96.311.261,68 103.441.340,77 110.911.006,93 1.249.500.687,98 1.106.998.253,10

Vinicius Sprocatti Ramos Regiane Morgado
Contador - CRC 1SP 332259 Diretor Departamento de Finanças

Suellen Silva Rosim Camila Gomes Costa
Prefeita Municipal Controladoria Geral

Everton Basilio
Secretário de Economia e Finanças

Bauru,02 fevereiro de 2022
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Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/<2020> Em 
<Bimestreanterior>

Em <6º Bimestre 
2021>

(a) (B) (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                     306.238.518,71                     202.212.716,02                     202.987.845,10 
DEDUÇÕES (II)                     408.766.881,56                     565.848.078,32                     481.692.645,10 
    Disponibilidade de Caixa bruta                     436.721.773,39                     572.099.357,17                     528.328.274,53 
    Demais Haveres Financeiros                         4.097.417,00                         3.550.724,89                         3.955.886,58 
    (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)                       32.052.308,83                         9.802.003,74                       50.591.516,01 
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) -                   102.528.362,85 -                   363.635.362,30 -                   278.704.800,00 
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                     306.238.518,71                     202.212.716,02                     202.987.845,10 
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) -                   408.766.881,56 -                   565.848.078,32 -                   481.692.645,10 

RESULTADO NOMINAL No   Bimestre Até o Bimestre
(VIc -VIb) (VIc - VIa)

VALOR 84.155.433,22 72.925.763,54-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS 
DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 7.010.000,00-

OBS: balancete substitui o publicado em 29/01/2022

Ricardo Alonso Senfuegos Regiane Morgado
Contador - CRC 1SP 209175/O-7 Diretor Departamento de Finanças

Suellen Silva Rosim Camila Gomes da Costa
Prefeita Municipal Controladoria Geral

Everton Basilio
Secretário de Economia e Finanças

PERÍODO DE REFERÊNCIA

SALDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6° BIMESTRE 2021
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Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

Até o Bimestre/  <Exercício>
RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS REALIZADAS                                                                                                                                                                                  

RECEITAS CORRENTES (I) 1.152.280.631,76 1.298.413.066,64
    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 405.044.950,00 429.526.114,18
         IPTU 143.557.150,00 161.448.239,57
         ISS 138.234.100,00 147.548.119,23
         ITBI 43.159.450,00 59.136.976,59
         IRRF 51.040.000,00 49.955.856,89
         Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 29.054.250,00 11.436.921,90

Contribuições 57.703.737,77 57.921.358,69
    Receita Patrimonial 13.338.152,87 21.506.785,40
        Aplicações Financeiras (II) 12.476.094,88 20.827.739,09
        Outras Receitas Patrimoniais 862.057,99 679.046,31
    Transferências Correntes 504.593.668,00 624.182.587,37
         Cota-Parte do FPM 59.925.000,00 77.692.972,73
         Cota-Parte do ICMS 175.634.960,00 210.189.596,50
         Cota-Parte do IPVA 68.960.000,00 74.194.785,62
         Cota-Parte do ITR 6.800,00 384.346,99
         Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00
         Transferências da LC 61/1989 1.120.000,00 1.572.966,83
         Transferências do FUNDEB 97.864.380,00 135.347.249,01
         Outras Transferências Correntes 101.082.528,00 124.800.669,69
    Demais Receitas Correntes 171.600.123,12 165.276.221,00
        Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
        Receitas Correntes Restantes 171.600.123,12 165.276.221,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 1.139.804.536,88 1.277.585.327,55
RECEITAS DE CAPITAL (V) 8.541.160,00 12.337.819,95
    Operações de Crédito (VI) 974.310,00 462.557,71
    Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00
    Alienação de Bens 274.235,00 0,00
         Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00

 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00
        Outras Alienações de Bens 274.235,00 0,00
    Transferências de Capital 7.292.615,00 11.875.262,24
        Convênios 6.700.000,00 9.803.853,94
        Outras Transferências de Capital 592.615,00 2.071.408,30
    Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
        Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00
        Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 7.566.850,00 11.875.262,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL  (XII) = (IV + XI) 1.147.371.386,88 1.289.460.589,79

LIQUIDADOS PAGOS                     
DESPESAS CORRENTES (XIII) 1.318.503.550,13 1.204.539.594,45 1.172.669.978,73 1.142.596.088,55 10.604.502,65 17.286.210,38 17.186.575,70
    Pessoal e Encargos Sociais 742.546.411,17 710.356.586,22 710.349.481,19 692.772.077,52 3.037.516,88 244.081,70 244.081,70
    Juros e Encargos da Dívida (XIV) 7.463.435,05 6.768.509,11 6.768.509,11 6.768.509,11 0,00 5.282,70 5.282,70
    Outras Despesas Correntes 568.493.703,91 487.414.499,12 455.551.988,43 443.055.501,92 7.566.985,77 17.036.845,98 16.937.211,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 1.311.040.115,08 1.197.771.085,34 1.165.901.469,62 1.135.827.579,44 10.604.502,65 17.280.927,68 17.181.293,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 178.848.262,19 119.452.272,44 105.566.877,42 105.156.385,53 1.183.695,39 10.186.688,28 10.265.677,98
    Investimentos 169.673.878,36 112.235.556,20 98.350.161,18 97.939.669,29 1.183.695,39 10.186.688,28 10.265.677,98
    Inversões Financeiras 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        Demais Inversões Financeiras 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Amortização da Dívida (XX) 9.174.382,83 7.216.716,24 7.216.716,24 7.216.716,24 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 169.673.879,36 112.235.556,20 98.350.161,18 97.939.669,29 1.183.695,39 10.186.688,28 10.265.677,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 200.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 1.480.913.994,44 1.310.006.641,54 1.264.251.630,80 1.233.767.248,73 11.788.198,04 27.467.615,96 27.446.970,98

DESPESAS PRIMÁRIAS
DOTAÇÃO 

ATUALIZADA
DESPESAS 

EMPENHADAS
DESPESAS 

LIQUIDADAS

DESPESAS 
PAGAS                  

(a)

RESTOS A 
PAGAR 

PROCESSADOS 
PAGOS                  

RESTOS A PAGAR 
NÃO PROCESSADOS

ACIMA DA LINHA

Até o Bimestre/  <Exercício>

PREVISÃO 
ATUALIZADA

PREFEITURA DE BAURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6° BIMESTRE 2021
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RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] 16.458.172,04

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -2.514.160,68

JUROS NOMINAIS

Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 9,22
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) 573.237,63

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) =  XXIV + (XXV - XXVI) 15.884.943,63

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -7.010.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 306.238.518,71 202.987.845,10
DEDUÇÕES (XXIX) 408.766.881,56 481.692.645,10
    Disponibilidade de Caixa 404.669.464,56 477.736.758,52
           Disponibilidade de Caixa Bruta 436.721.773,39 528.328.274,53
           (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  32.052.308,83 50.591.516,01
           (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
    Demais Haveres Financeiros 4.097.417,00 3.955.886,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) -102.528.362,85 -278.704.800,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 176.176.437,15

AJUSTE METODOLÓGICO

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) -18.539.207,18
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + 
XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) 194.715.644,33

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) =  XXXIX - (XXV - XXVI) 195.288.872,74

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
    Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
   Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
FONTE: SMARAPD  Unidade Responsável: PREFEITURA DE BAURU.  Emissão: 31/01/2022, às 15:00
NOTA: Balancete substitui o publicado em 29/01/2022

Vinicius Sprocatti Ramos Regiane Morgado
Contador - CRC 1SP 332259 Diretora Departamento de Finanças

Camila Gomes Costa Suéllen Silva Rosim
Controladoria Geral Prefeito Municipal

Everton Basilio
Secretário de Economia e Finanças

ABAIXO DA LINHA

Até o Bimestre/  <Exercício>

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Até o <Bimestre>
(a) (b)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VALOR CORRENTE

VALOR INCORRIDO

SALDO
Em 31/Dez/<Exercício Anterior>

Até o Bimestre/  <Exercício>

VALOR CORRENTE
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RREO - ANEXO VII (LRF, ART. 53, INCISO V)

(a)    (b) (c) (d) (e)=(a+b)-(c+d) (f)  (g) (h) (i) (j) (k)=(f+g)-(i+j) (l)=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO)  (I) 1.702.364,89 20.836.902,87 12.970.638,43 12.005,84 9.556.623,49 4.075.486,09 40.430.312,66 27.452.498,79 27.452.498,79 9.557.913,11 7.495.386,85 17.052.010,34
PODER EXECUTIVO 1.702.364,89 20.721.844,24 12.855.579,80R$         12.005,84 9.556.623,49 4.075.486,09 39.344.550,91 26.724.124,92 26.724.124,92 9.201.161,23 7.494.750,85 17.051.374,34
PODER LEGISLATIVO 0,00 115.058,63 115.058,63 0,00 0,00 0,00 1.085.761,75 728.373,87 728.373,87 356.751,88 636,00 636,00
  Câmara Municipal 0,00 115.058,63 115.058,63 0,00 0,00 0,00 1.085.761,75 728.373,87 728.373,87 356.751,88 636,00 636,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)  (II) 0,00 9.537.537,82 9.537.537,82 0,00 45.264,42 1.540.177,55 1.214.764,73 1.214.764,73 370.677,24 370.677,24
TOTAL (III) = (I + II) 1.702.364,89 30.374.440,69 22.508.176,25 12.005,84 9.556.623,49 4.120.750,51 41.970.490,21 28.667.263,52 28.667.263,52 9.557.913,11 7.866.064,09 17.422.687,58

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO) 0,00 9.537.537,82 9.537.537,82 0,00 0,00 45.264,42 1.540.177,55 1.214.764,73 1.214.764,73 0,00 370.677,24 370.677,24
PODER EXECUTIVO 0,00 9.537.537,82 9.537.537,82 0,00 0,00 45.264,42 1.540.177,55 1.214.764,73 1.214.764,73 370.677,24 370.677,24
TOTAL 0,00 9.537.537,82 9.537.537,82 0,00 0,00 45.264,42 1.540.177,55 1.214.764,73 1.214.764,73 0,00 370.677,24 370.677,24

FONTE:  SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável MUNICÍPIO DE BAURU Data da emissão 02/02/2022 e hora da emissão 18:00
Obs: Balancete substitui o publicado em 29/01/2022

Ricardo Alonso Senfuegos Suellen Silva Rosim Everton Basilio
Contador - CRC 1SP 209175/O-7 Prefeita Municipal Secretário de Economia e Finanças

Camila Gomes da Costa Regiane Morgado

Controladoria Geral Diretor Departamento de Finanças

SaldoEm 31/12/2019

Liquidados

Liquidados Pagos

Cancelados

Cancelados
PODER / ÓRGÃO

Em Exercicíos 
anteriores

Em Exercicíos 
anteriores

Em 31/12/2020

Em 31/12/2019 Pagos

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Inscritos Inscritos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Inscritos Inscritos

Cancelados

Cancelados

Saldo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo

Em Exercicíos 
anteriores

Em Exercicíos 
anteriores

Em 31/12/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

PODER / ÓRGÃO Pagos

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

MUNICÍPIO DE BAURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2021/ MÊS   - DEZEMBRO

Pagos Saldo TotalSaldo
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PREVISÃO SALDO NÃO

RECEITAS ATUALIZADA REALIZADO

(a) (b) (c) = (a-b)

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS SALDO NÃO

DESPESAS ATUALIZADA EMPENHADAS DESPESAS EXECUTADO

(d) (e) LIQUIDADAS (f) = (d - e)

Label26

--- ---

02/02/2022 18:00

Notas:

OBS: Balancete substitui o publicado em 29/01/22

Regiane Morgado Ricardo Alonso Senfuegos Everton Basilio
Diretor Departamento de Finanças Contador - CRC 1SP209175/O-7 Secretário de Economia e Finanças

Camila Costa Suellen Silva Rosim
Controladoria Geral Prefeita Municipal

511.752,29

MUNICÍPIO DE BAURU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ MÊS   - DEZEMBRO
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ Centavos

Label34

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (I) 974.310,00 462.557,71

Label27

INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

DESPESAS DE CAPITAL 132.450.001,16 132.450.001,16 118.564.606,14 13.885.395,02 0,00

(-) Incentivos Ficais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

(-) Incen. Fiscais a contribuinte por Instit. Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) 132.450.001,16 132.450.001,16 118.564.606,14 13.885.395,02

1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA

REGRA DE OURO (III) = (I - II) 131.475.691,16 131.987.443,45 (511.752,29)

FONTE:  SMARapd Informá  Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BAURU Data da emissão e hora da emissão

MUNICÍPIO DE BAURU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso III) R$ Centavos
PREVISÃO SALDO A

RECEITAS ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS REALIZAR
( a ) ( b ) (c) = (a - b)

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 276.895,00 16.666,06 260.228,94
  Alienação de Bens Móveis 1.000,00 0,00 1.000,00
  Alienação de Bens Imóveis 273.235,00 273.235,00
  Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00
  Rendimentos de Aplicações Financeiras 2.660,00 16.666,06 (14.006,06)

DESPESAS

DOTAÇÃO DESPESASDESPESASDESPESAS INSCRITAS EM PAGAMENTO SALDO A
DESPESAS ATUALIZADA EMPEN. LIQUID. PAGAS RESTOS A DE RESTOS  PAGAR

PAGAR NÃOPAGAR
PROCESSADOS

( d ) ( e ) ( f ) ( g ) (h) = (d - e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

      Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Label202 2020 2021 SALDO ATUAL
SALDO FINANCEIRO A APLICAR ( i ) (j) = (Ib – (IIf + IIg)) (k) = (IIIi + IIIj)

VALOR (III) 662.708,85 16.666,06 679.374,91

FONTE:  SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BAURU Emissão: 02/02/2022

Obs: Balancete substitui o publicado em 29/01/2022
Ricardo Alonso Senfuegos Regiane Morgado
Contador - CRC 1SP 209175/O-7 Diretor Departamento de Finanças

Suellen Silva Rosim Camila Gomes
Prefeita Municipal Controladoria Geral

Everton Basilio

Secretário de Economia e Finanças

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRAL  NOVEMBRO - DEZEMBRO
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RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

RECEITAS
  Previsão Inicial 1.379.438.332,00
  Previsão Atualizada 1.346.034.653,76
  Receitas Realizadas 1.483.079.762,32
  Déficit Orçamentário -11.897.120,56
  Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 183.694.219,27
DESPESAS
  Dotação Inicial 1.379.438.332,00
  Dotação Atualizada 1.700.394.075,73
  Despesas Empenhadas 1.494.976.882,88
  Despesas Liquidadas 1.449.034.195,12
  Despesas Pagas 1.407.951.213,96
  Superávit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 1.494.976.882,88
Despesas Liquidadas 1.449.034.195,12

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida 1.253.130.687,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 1.249.500.687,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 1.249.500.687,98

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE 
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES

Até o Bimestre

Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
    Receitas Previdenciárias Realizadas 125.354.740,17
    Despesas Previdenciárias Empenhadas 243.839.424,02
    Despesas Previdenciárias Liquidadas 243.839.424,02
    Despesas Previdenciárias Pagas 243.839.424,02
    Resultado Previdenciário -118.484.683,85
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)
    Receitas Previdenciárias Realizadas
    Despesas Previdenciárias Empenhadas
    Despesas Previdenciárias Liquidadas
    Despesas Previdenciárias Pagas
    Resultado Previdenciário
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas
    Receitas Realizadas
    Despesas Empenhadas
    Despesas Liquidadas
    Despesas Pagas
    Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares

Meta Fixada no Resultado Apurado
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO
(a) (b)

Resultado Primário - Acima da Linha -2.514.160,68 16.458.172,04 -655%
Resultado Nominal - Acima da Linha -7.010.000,00 15.884.943,63 -227%

% em Relação à Meta

(b/a)

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA DE BAURU
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6° Bimestre 2021
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Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo 
Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

    RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 32.076.805,58 12.005,84 22.508.176,25 9.556.623,49
        Poder Executivo 31.961.746,95 12.005,84 22.393.117,62 9.556.623,49
        Poder Legislativo 115.058,63 115.058,63 0,00
        Poder Judiciário 0,00
        Ministério Público 0,00
        Defensoria Pública 0,00
    RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 46.091.240,72 9.557.913,11 28.667.263,52 7.866.064,09
        Poder Executivo 45.005.478,97 9.201.161,23 27.938.889,65 7.865.428,09
        Poder Legislativo 1.085.761,75 356.751,88 728.373,87 636,00
        Poder Judiciário 0,00
        Ministério Público 0,00
        Defensoria Pública 0,00
TOTAL 78.168.046,30 9.569.918,95 51.175.439,77 17.422.687,58

Valor Apurado
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 228.609.504,50 25% 26,24
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 95.197.525,17 70% 70,14
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 50%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital 15%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operação de Crédito 462.557,71 511.752,29
Despesa de Capital Líquida 132.450.001,16

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS 
MILITARES

Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
    Receitas Previdenciárias
    Despesas Previdenciárias
    Resultado Previdenciário
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
    Receitas Previdenciárias
    Despesas Previdenciárias
    Resultado Previdenciário
Pensões e Inativos Militares
    Receitas de Contribuições
    Despesas com Pensões e Inativos
    Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receitas da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor apurado
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 196.389.338,54 15% 22,54

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE  PPP

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) 

FONTE: Sistema Smarapd.

Vinicius Sprocatti Ramos Suellen Silva Rosim Everton Basilio
Contador - CRC 1SP 332259 Prefeita Municipal Secretário de Economia e Finanças

Camila Gomes da Costa Regiane Morgado
Controladoria Geral Diretor Departamento de Finanças

Unidade Responsável: Prefeitura de Bauru. Emissão: 02/02/2022

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Valor Apurado no Exercício Saldo a Realizar

Limite Constitucional Anual
% Aplicado Até o Bimestre

Valor Apurado no Exercício Corrente

Limites Constitucionais Anuais
% Aplicado Até o Bimestre

Valor Apurado no Exercício Saldo não realizado
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Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

No Até o 
Quadrimestre Quadrimestre 
de Referência de Referência

(a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,00 0,00
    Mobiliária 0,00 0,00
        Interna
        Externa
    Contratual 0,00 0,00
        Interna
            Abertura de Crédito
            Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
                Derivadas de PPP
                Demais Aquisições Financiadas
            Antecipação de Receita 34.073.485,14 34.073.485,14
                Pela Venda a Termo de Bens e Serviços
                Demais Antecipações de Receita
            Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)
            Outras Operações de Crédito
        Externa 0,00 0,00
            <Tipo de operação>
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 0,00
    Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
        De Tributos
        De Contribuições Sociais 0,00 0,00
            Previdenciárias
            Demais Contribuições Sociais
        Do FGTS
    Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 
    Programa de Iluminação Pública – RELUZ

% SOBRE
A RCL

1.249.500.687,98 100,00
0,00

33.938.312,65 2,72
199.920.110,08 16,00

0,00 0,00
87.465.048,16 7,00

33.938.312,65 2,72

Obs: Balancete substitui o publicado em 29/01/2022

Regiane Morgado Ricardo Alonso Senfuegos Everton Basilio
Diretor Departamento de Finanças Contador - CRC 1SP209175/O-7 Secretário de Economia e Finanças

Camila Costa Suellen Silva Rosim
Controladoria Geral Prefeito Municipal

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E 

Notas:. Valor total contratado  R$ 38.872.210,35

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA 

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)
Obs:

OPERAÇÕES EQUIPARADAS E VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR CONTRATUALMENTE PREVISTO

6º Bimestre de 2021

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL - AJUSTADA
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Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

INSCRITAS EM
 RESTOS A PAGAR

LIQUIDADAS NÃO
 PROCESSADOS

(a) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 798.842.484,43 0,00
Pessoal Ativo 522.442.851,93 0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas 244.513.453,88 0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 31.886.178,62 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 249.429.497,97 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00
Decorrentes de Decisão Judicial 921.578,61 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 242.731.978,13 0,00

5.775.941,23 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 549.412.986,46 7.105,03
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 1.249.500.687,98
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 43,97
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% 674.730.371,51
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30% 640.993.852,93
FONTE: Sistema smarapd, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Obs: Balancete substitui o publicado em 29/01/2022

Regiane Morgado Everton Basilio
Diretor Departamento de Finanças Secretário de Economia e Finanças

Camila Gomes da Costa
Controladoria Geral

549.420.091,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Quadrimestre de 2021

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)

DESPESA COM PESSOAL

Outras Despesas Indenizatórias *

Prefeita Municipal

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não 
processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

          . a) Despesas liquidadas,  consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
          . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da 
Lei 4.320/64.

* Despesas Indenizatórias ( Licença Prêmio Indenizadas e Férias Vencidas ), conforme Processo n° 31.781/2018

________________________________
Vinicius Sprocati Ramos 
Contador - CRC 1SP332259

Suellen Silva Rosim
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Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)
    Dívida Mobiliária
    Dívida Contratual
         Interna
         Externa
    Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos
    Demais Dívidas
DEDUÇÕES (II)¹
    Disponibilidade de Caixa Bruta( 1*)
    Demais Haveres Financeiros
    (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
(-) TRANSF OBRIG DA UNIÃO RELATIVAS EMENDAS INDV. ART 166
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL
% da DC sobre a RCL (I/RCL)
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>

DÍVIDA DE PPP
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS
    De Tributos
    De Contribuições Sociais
        Previdenciárias
        Demais Contribuições Sociais
    Do FGTS
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
DEPÓSITOS
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO

150.000,00 250.000,00 850.000,00 3.630.000,00
1.131.633.236,16 1.186.724.661,54 1.224.227.271,72 1.249.500.687,98

13.122.549,39 10.370.693,14 10.943.892,29 12.042.005,57
24.341.883,27

8.842.114,33

4.082.931,28

217.438.896,89 215.250.864,36

14.852.755,96 7.866.064,094.120.750,51

4.097.417,00

-102.528.362,85

Até o 3º Quadrimestre

16,25
-9,06 -19,83

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO 2021
EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

128.858.506,24 124.834.409,88

55.734.104,45 54.143.018,79
60.405.836,61

54.338.838,69
4.671.732,16 4.576.760,72

535.764.342,25

9.922.450,40 50.591.516,01
-235.368.621,60 -343.540.749,26

56.535.740,56 58.421.769,97

1.357.959.883,39 1.424.069.593,85 1.469.072.726,06
-28,06 -22,31

1.499.400.825,58

554.602.609,71 528.325.274,53

-278.701.799,91

3.735.755,61 4.015.106,32 3.955.886,49

408.766.881,56 529.099.535,04 548.695.265,63 481.689.645,01
436.721.773,39

27,06 24,75 16,76

277.844.733,50 273.970.643,87 185.394.246,80 183.256.179,85

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO 2021
EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre

28.393.785,21 19.760.269,57 19.760.269,57 19.731.665,25

32.052.308,83 10.400.562,82

1.131.783.236,16 1.186.974.661,54 1.225.077.271,72 1.253.130.687,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Quadrimestre de 2021

EXERCÍCIO ANTERIOR

277.844.733,50 273.970.643,87 185.394.246,80 183.256.179,85

DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO 2021
Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

306.238.518,71 293.730.913,44 205.154.516,37 202.987.845,10

60.405.836,61 58.719.779,51

8.842.114,33 0,00 8.910.099,68

4.483.518,00

58.719.779,51 56.535.740,56 58.421.769,97
52.052.222,56

2008 2009
Exercício Financeiro Quadrimestre Quadrimestre

1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º
% da DCL sobre a RCL 17,05% 9,21% 16,29% -2,56% -3,26% 13,52% 1º 2º 3º 1º 2º 3º
% Limite de Endividamento 120,00% 120,00% 24,66% 11,29% 36,21% 17,42% 23,06% 24,88%

2012 2013
Exercício Financeiro Quadrimestre Quadrimestre

1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º
% da DCL sobre a RCL 11,15% 7,32% 14,75% 2,61% 3,08% 19,22% 10,53% 16,84% 24,26% 13,10% 15,72% 21,33%
% Limite de Endividamento 120,00% 120,00%

2016 2017
Exercício Financeiro Quadrimestre Quadrimestre

1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º
% da DCL sobre a RCL 12,78% 14,08% 16,13% 9,19% 12,27% 13,92% 4,99% 7,30% 7,06% - - -
% Limite de Endividamento 120,00% 120,00%

Exercício Financeiro
1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º

% da DCL sobre a RCL - - 0,79% -8,27% -5,95% -6,80% -11,65% -12,06% -9,07% -19,83% -28,06% -22,31%
% Limite de Endividamento
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim
na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.
Nota:(1* ) Valor não comprreende disponibilidade de caixa bruta  da Funprev.

anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

FONTE: Sistema smarapd, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

OBS: Balancete substitui o publicado em 29/01/2022

_______________________________
Regiane Morgado Everton Basilio
Diretor Departamento de Finanças Secretário de Economia e Finanças

_______________________________
Camila Gomes da Costa Suellen S Rosim
Controladoria Geral

Quadrimestre

120,00%

120,00%

120,00%

2007
Quadrimestre

2011
Quadrimestre

2015
Quadrimestre

2006
Quadrimestre

2010
Quadrimestre

2014
Quadrimestre

120,00%

Ricardo Alonso Senfuegos

Quadrimestre Quadrimestre

Contador - CRC 1SP 209175/O-7

2020 20212019
Quadrimestre

120,00%

2018
Quadrimestre

120,00%

120,00%

Prefeita Municipal

120,00%

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

120,00%

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução
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Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

 RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

EXTERNAS (I)
    Aval ou fiança em operações de crédito
    Outras garantias nos Termos da LRF
INTERNAS (II)
    Aval ou fiança em operações de crédito
    Outras garantias nos Termos da LRF
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
(-) TRANSF OBRIG DA UNIÃO RELATIVAS AS EM. IND. ART 166 A §1° DA CF
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA- RCL (V)
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>

EXTERNAS (V)
    Aval ou fiança em operações de crédito
    Outras garantias nos Termos da LRF
INTERNAS (VI)
    Aval ou fiança em operações de crédito
    Outras garantias nos Termos da LRF
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)
MEDIDAS CORRETIVAS:

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos
Obs: não há garantidas e contragarantias de valores no exercício de 2021 obs: Balancete substitui o publicado em 29/01/2022
obs: Balancete substitui o publicado em 29/01/2022

Regiane Morgado Ricardo Alonso Senfuegos
Diretor Departamento de Finanças Contador - CRC 1SP209175/O-7

Camila Gomes da Costa Suellen Silva Rosim
Controladoria Geral Prefeita Municipal

Everton Basilio
Secretário de Economia e Finanças

3.630.000,00
1.224.227.271,72 1.249.500.687,98

150.000,00 250.000,00
1.131.633.236,16 1.186.724.661,54

850.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE de 2021

Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021
EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

0,00

GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021
EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre

0,000,00 0,00

0,00
248.959.311,96

0,00

1.186.974.661,54 1.225.077.271,72 1.253.130.687,981.131.783.236,16

0,00 0,00 0,00
261.079.425,54 269.329.999,78 274.890.151,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3º QUADRIMESTRE 2021

R$ 1,00

De Exercícios 
Anteriores Do Exercício

(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a – (b + c + d + e))

RECURSOS VINCULADOS DO ENTE                385.124.870,71                            -        23.950.307,88          3.136.727,65                            -                         358.037.835,18              23.505.187,20                                      -
        Educação - Aplicação Mínima Constitucional                       1.880.372,22                               -            1.880.372,22                               - -                                          -   
        Fundeb                     12.868.099,67                               -          12.801.060,32                               -                               - 67.039,35 -                                          -   
        Saúde - Aplicação Mínima Constitucional                       4.230.525,45            4.029.807,93               200.717,52                               - - 3.433.442,19                                          -   
        Assistência Social                          573.726,28               531.625,06                 42.101,22                               - - 2.088.496,17                                          -   
        Outros Recursos da Educação                     58.341.751,08                               -            2.503.004,02               157.956,83                               - 55.680.790,23 5.270.126,69                                          -   
        Outros Recursos da Saúde                     22.325.006,21            2.128.979,77               162.161,01                               - 20.033.865,43 4.697.687,05                                          -   
        Demais Recursos                   284.905.389,80                 75.458,56            2.573.791,07 282.256.140,17 8.015.435,10                                          -   

RECURSOS NÃO VINCULADOS DO ENTE                143.203.403,82            9.557.724,86          17.084.584,64            4.728.235,07 111.832.859,25 21.988.434,96                                      -

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS DO ENTE (I)                385.124.870,71                            -        23.950.307,88          3.136.727,65                            -                         358.037.835,18              23.505.187,20                                      -
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DO ENTE (II)                143.203.403,82          9.557.724,86        17.084.584,64          4.728.235,07                            -                         111.832.859,25              21.988.434,96                                      -
TOTAL DO ENTE (III) = (I + II)                528.328.274,53          9.557.724,86        41.034.892,52          7.864.962,72                            -                         469.870.694,43              45.493.622,16                                      -
RECURSOS VINCULADOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS (IV)                                      -                            -                            -                            -                            -                                              -                                 -                                      -
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS (V)                                      -                            -                            -                            -                            -                                              -                                 -                                      -
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS (VI) = (IV + V) - - - - - - - -
TOTAL DO ENTE MAIS OS CONSÓRCIOS PÚBLICOS (VII) = (III + IV) 528.328.274,53 9.557.724,86 41.034.892,52 7.864.962,72 - 469.870.694,43 45.493.622,16 -
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1                512.381.281,51                            -               48.088,64 512.333.192,87                   449.065,60 
EMISSÃO: 02/02/2022

Regiane Morgado Ricardo Alonso Senfuegos Everton Basilio
Diretor Departamento de Finanças Contador - CRC 1SP209175/O-7 Secretário de Economia e Finanças

Camila Costa Suellen Silva Rosim
Controladoria Geral Prefeita Municipal

 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DISPONIBILIDADE DE 
CAIXA BRUTA 

DISPONIBILIDADE DE 
CAIXA LÍQUIDA (ANTES 

DA INSCRIÇÃO EM 
RESTOS A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS DO 
EXERCÍCIO)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos 
Restos a Pagar 

Empenhados e Não 
Liquidados de 

Exercícios 
Anteriores

Demais 
Obrigaçãoes 
Financeiras

EMPENHOS NÃO 
LIQUIDADOS 

CANCELADOS (NÃO 
INSCRITOS POR 
INSUFICIÊNCIA 
FINANCEIRA)

RESTOS A PAGAR 
EMPENHADOS E 

NÃO LIQUIDADOS 
DO EXERCÍCIO
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PREF MUNIC DE BAURU

Resumo Geral Receita Consolidada - Dezembro/2021 Anexo 2
Natureza da Receita                    Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Desdobramento Categoria Economica

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.298.413.066,64

1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIA 429.526.114,18

1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 418.089.192,28

1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT 49.955.856,89

1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 49.955.856,89

1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 26.302.699,92

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 26.302.699,92

1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R 23.653.156,97

1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R 23.653.156,97

1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS 368.133.335,39

1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍ 220.585.216,16

1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 161.448.239,57

1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 120.415.229,90

1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 275.632,64

1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 32.262.856,04

1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 DIV AT- MUL E JUR- IMP. PROP. PREDIAL TERRITORIAL 8.494.520,99

1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IM 59.136.976,59

1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IM 58.380.175,90

1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 IMP. TRANSMISSÃO INTER VIVOS-MULTAS/JUROS 910,97

1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IM 713.899,15

1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 IMP. TRANSMISSÃO INTER VIVOS-DIV AT. MULTAS/JUROS 41.990,57

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADOR 147.548.119,23

1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 147.548.119,23

1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN 139.123.751,77

1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT 664.521,93

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI 5.573.714,58

1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI 2.186.130,95

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS 11.436.598,28

1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS 11.436.598,28

1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 8.181.909,23

1.1.2.8.01.1.0.00.00.00 TAXA DE FICALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 876.652,63

1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 650.305,96

1.1.2.8.01.1.2.00.00.00 TAXA  FISCALIZAÇÃO  VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS 2.001,87

1.1.2.8.01.1.3.00.00.00 TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍV ATIVA 204.759,94

1.1.2.8.01.1.4.00.00.00 TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍV ATIVA MULTA E JUROS 19.584,86

1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA 7.305.256,60

1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONT E FISCALIZAÇÃO - OUTRA PRI 6.137.053,11

1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 TAXAS DE INPEÇÃO, CONTROLE E FISC -OUTRAS MULTAS E 11.606,39

1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC -OUTRA DIV ATIV 859.953,19

1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 TAXAS DE INSP, CONT E FISCAL - OUTRAS - DIV ATIVA 296.643,91

1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.254.689,05

1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.254.689,05

1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 3.254.531,52

1.1.2.8.02.9.3.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 155,75

1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - 1,78

1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 323,62

1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M 323,62

1.1.3.8.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE 323,62

1.1.3.8.01.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE 323,62

1.1.3.8.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE 323,62

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO 57.921.358,69

1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 39.469.117,77

1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, 39.469.117,77

1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SE 39.469.117,77

1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 35.272.307,39

1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 35.272.307,39

1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 4.083.612,85

1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 4.083.612,85

1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA 113.197,53

1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL 113.197,53

1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 18.452.240,92

1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 18.452.240,92

1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 17.266.102,03
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1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA 17.266.102,03

1.2.4.0.00.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 17.482,55

1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 MULTAS E JUROS MORA CONTRIB CUSTEIO ILUMIN PÚBLICA 17.482,55

1.2.4.0.00.1.3.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 962.601,74

1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 REC DIV ATIVA CONTRIB CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA 845.778,08

1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 AT MONET DIV ATIV CONTR CUST ILUM PUBLICA 116.823,66

1.2.4.0.00.1.4.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 206.054,60

1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 MULTA JUROS MORA DIV ATIVA CONTR CUSTEIO ILUM PUB 206.054,60

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 PATRIMONIAL 21.506.785,40

1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 665.564,02

1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS 519.422,95

1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 519.422,95

1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 514.775,29

1.3.1.0.01.1.1.02.00.00 ALUGUEIS - DAE 13.223,58

1.3.1.0.01.1.1.03.00.00 ALUGUEIS - EMDURB 470.843,72

1.3.1.0.01.1.1.04.00.00 ALUGUÉIS - FUNPREV 30.707,99

1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E 4.647,66

1.3.1.0.01.1.4.00.01.00 ALUGUEL QMCL TERP - MULTAS/JUROS 4.647,66

1.3.1.0.02.0.0.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR 146.141,07

1.3.1.0.02.1.0.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR 146.141,07

1.3.1.0.02.1.1.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR 146.141,07

1.3.1.0.02.1.1.01.00.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁRE 136.482,96

1.3.1.0.02.1.1.02.00.00 REC DE CONC DE DIR.REAL DE USO DE ÁREA PÚB - AEROP 5.302,80

1.3.1.0.02.1.1.04.00.00 REC.CONC. DIR. REAL DE USO ÁREA PÚB - ZOOLOGICO 4.355,31

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 20.841.221,38

1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 20.827.739,09

1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 12.263.338,75

1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 12.263.338,75

1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 8.814.481,33

1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD 3.448.857,42

1.3.2.1.00.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 7.255.069,46

1.3.2.1.00.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL 7.255.069,46

1.3.2.1.00.2.1.01.00.00 REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE 7.255.069,46

1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE 1.309.330,88

1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE 1.309.330,88

1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 DIVIDENDOS 13.482,29

1.3.2.2.00.1.0.00.00.00 DIVIDENDOS 13.482,29

1.3.2.2.00.1.1.00.00.00 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 13.482,29

1.3.2.2.00.1.1.01.00.00 DIVIDENDOS - PMB - ACOES CPFL - FUNASA 8.454,05

1.3.2.2.00.1.1.02.00.00 DIVIDENDOS - JUROS TDA [ITR] 5.028,24

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS 134.890.377,27

1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 131.963.377,61

1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 131.774.128,82

1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 131.774.128,82

1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI 131.774.128,82

1.6.1.0.01.1.1.07.00.00 SERVIÇOS ADM E COMERCIAIS GERAIS 131.768.623,84

1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.504,98

1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 129.135,20

1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 129.135,20

1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI 129.135,20

1.6.1.0.02.1.1.01.00.00 SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - PMB 126.284,00

1.6.1.0.02.1.1.04.00.00 PROCESSO SELETIVO - EMDURB 2.851,20

1.6.1.0.03.0.0.00.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 60.113,59

1.6.1.0.03.1.0.00.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 60.113,59

1.6.1.0.03.1.1.00.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 60.113,59

1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE 60.113,59

1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO 2.075.639,06

1.6.2.0.02.0.0.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1.819.880,41

1.6.2.0.02.1.0.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1.819.880,41

1.6.2.0.02.1.1.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL 1.819.880,41

1.6.2.0.02.1.1.01.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.819.880,41

1.6.2.0.04.0.0.00.00.00 SERVIÇOS AEROPORTUARIOS 255.758,65

1.6.2.0.04.1.0.00.00.00 TARIFA AEROPORTUARIA 255.758,65

1.6.2.0.04.1.1.00.00.00 TARIFA AEROPORTUARIA - PRINCIPAL 255.758,65

1.6.2.0.04.1.1.01.00.00 SERVIÇO AEROPORTUARIO 255.758,65

1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 851.360,60

1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 851.360,60

1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 851.360,60
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1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 851.360,60

1.6.9.0.99.1.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS 851.360,60

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 624.182.587,37

1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 175.907.346,61

1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 175.907.346,61

1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 78.077.319,72

1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 70.425.946,30

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 88.032.432,14

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 3.858.568,97

1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-DEZEMBRO 3.858.568,97

1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 3.408.457,46

1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-JULHO 3.408.457,46

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 384.346,99

1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 480.433,57

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO 2.711.584,23

1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M 1.009.871,17

1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M 1.009.871,17

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 1.701.713,06

1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P 1.701.713,06

1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD 64.811.466,13

1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCÃO BÁSICA 14.363.030,97

1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - AT BASICA PRINC 14.363.030,97

1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - MEDIA ALTA COMPLEX 39.714.430,90

1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - ATENÇÃO MEDIA ALTA 39.714.430,90

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL EM SAÚDE 4.237.791,17

1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIG EM SAÚDE PR 4.237.791,17

1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASS FARMACÊUTIC 2.204.385,24

1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - ASS FARMACEUTICA P 2.204.385,24

1.7.1.8.03.5.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS 35.000,00

1.7.1.8.03.5.1.00.00.00 GESTÃO SUS - PRINCIPAL 35.000,00

1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAM 4.256.827,85

1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAM 4.256.827,85

1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 21.983.850,30

1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 15.298.521,56

1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 15.298.521,56

1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 6.661.746,08

1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 6.661.746,08

1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 23.582,66

1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 23.582,66

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT 5.548.000,00

1.7.1.8.10.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM 4.628.000,00

1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM 4.628.000,00

1.7.1.8.10.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 860.000,00

1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 860.000,00

1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 60.000,00

1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRIN 60.000,00

1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.899.846,59

1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.899.846,59

1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.899.846,59

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 875.279,64

1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 875.279,64

1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 875.279,64

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 311.028.626,80

1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 311.028.626,80

1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 286.543.451,55

1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 210.189.596,50

1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 262.736.995,35

1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 74.194.785,62

1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 92.743.482,05

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 1.572.966,83

1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.966.208,63

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 121.949,51

1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN 121.949,51

1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 464.153,09

1.7.2.8.01.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 464.153,09

1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC 758.164,25

1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 758.164,25

1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 758.164,25
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1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM 4.240.495,12

1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM 4.240.495,12

1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM 4.240.495,12

1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 1.451.332,80

1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 1.451.332,80

1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA 1.451.332,80

1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI 18.035.183,08

1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIST 100.000,00

1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SIST 100.000,00

1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS 16.963.583,08

1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS 16.963.583,08

1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 971.600,00

1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PR 971.600,00

1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.206.097,59

1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.206.097,59

1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPA 1.206.097,59

1.7.4.0.00.1.1.01.00.00 FDO MUN CRIA/ADOL - DOAÇÃO INST. PRIVADAS 1.108.632,36

1.7.4.0.00.1.1.03.00.00 FUMPI - DOAÇÕES 97.465,23

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 135.349.716,21

1.7.5.0.00.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 2.467,20

1.7.5.0.00.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - P 2.467,20

1.7.5.0.00.1.1.03.00.00 FDO MUN. SOLIDARIEDADE-DOAÇÃO INSTITUIÇÃO PÚBLICA 2.467,20

1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E 135.347.249,01

1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ 135.347.249,01

1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ 135.347.249,01

1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ 135.347.249,01

1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 690.800,16

1.7.7.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESP DE EST, DF, 690.800,16

1.7.7.8.01.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE 690.800,16

1.7.7.8.01.9.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE 690.800,16

1.7.7.8.01.9.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL 690.800,16

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30.385.843,73

1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 7.172.821,35

1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 7.033.838,51

1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 7.033.838,51

1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCI 7.033.838,51

1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCI 222.283,12

1.9.1.0.01.1.1.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 6.811.555,39

1.9.1.0.08.0.0.00.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS 396,47

1.9.1.0.08.1.0.00.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS 396,47

1.9.1.0.08.1.1.00.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCI 396,47

1.9.1.0.08.1.1.01.00.00 MULTA PROCESSOS  JUDICIAIS - PRINCIPAL DIVERSOS 396,47

1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 138.586,37

1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 138.586,37

1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL 138.586,37

1.9.1.0.09.1.1.01.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS PMB 11.267,89

1.9.1.0.09.1.1.02.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE 114.422,24

1.9.1.0.09.1.1.04.00.00 MULTAS DIVERSOS CONTRATOS EMDURB 12.896,24

1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 9.425.668,16

1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES 98.618,88

1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL 98.618,88

1.9.2.1.01.1.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL 98.618,88

1.9.2.1.01.1.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBL 98.618,88

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES 571.565,91

1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 358.847,60

1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS 358.847,60

1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 358.847,60

1.9.2.2.09.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO 212.718,31

1.9.2.2.09.1.0.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO 212.718,31

1.9.2.2.09.1.1.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL 212.718,31

1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, RESSARCIMENTOS - ESP E 8.755.483,37

1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES ESPECIFICAS DE ESTADO, DF E MUNICIPIO 1.666,81

1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES ESPECIFICAS DE ESTADO, DF E MUNICIPIO 1.666,81

1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES ESP DE ESTADO, DF E MUNICIPIO PRINCIP 1.666,81

1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADO,DF E MUNICIPI 8.753.816,56

1.9.2.8.02.1.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES RECURSOS DO SUS - ESP ESTADO, DF, MUN 801.861,41

1.9.2.8.02.1.1.00.00.00 RESTITUIÇOES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCI 801.861,41

1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESP DE ESTADOS, DF, MUNICIPI 7.951.955,15
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1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES ESP DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS 7.951.013,83

1.9.2.8.02.9.2.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS 345,08

1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES DÍVIDA ATIVA PRIN 456,08

1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES DIV ATIVA MULTA E JUROS 140,16

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 13.787.354,22

1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 4.503.930,01

1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 4.503.930,01

1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS 4.503.930,01

1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E R 39.147,92

1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 39.147,92

1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 39.147,92

1.9.9.0.12.2.1.01.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA FUNPREV 39.147,92

1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 9.244.276,29

1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 9.244.276,29

1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 5.763.139,84

1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 5.753,00

1.9.9.0.99.1.1.02.00.00 FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO 917.048,00

1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 FUNDO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO - FMDE 1.525,00

1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 33.345,47

1.9.9.0.99.1.1.06.00.00 FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOLESCENTE - DEP JUDICIAL 726.850,60

1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 OUTRAS RECEITAS EMDURB 379.052,30

1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 OUTRAS RECEITAS - FUNPREV 697,53

1.9.9.0.99.1.1.10.00.00 FUNDO M.DO ZOOLOGICO - ADOÇÃO 6.342,37

1.9.9.0.99.1.1.15.00.00 TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS - ADM 96.876,96

1.9.9.0.99.1.1.16.00.00 OUTORGA ONEROSA REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 151.993,13

1.9.9.0.99.1.1.17.00.00 FUNDO MUN DE AQ. ÁREAS OBRAS - DESENVOLVIMENTO 2.191,12

1.9.9.0.99.1.1.23.00.00 FMAS - TAXA 5% - VALE ALIMENTAÇÃO 2.745.471,96

1.9.9.0.99.1.1.25.00.00 AUTO INFRAÇÃO LIMPEZA TERRENOS LEI 7104/18 17.897,85

1.9.9.0.99.1.1.26.00.00 AUTO INFRAÇÃO CONST. MAN. PASSEIOS LEI 7181/19 30.168,91

1.9.9.0.99.1.1.28.00.00 BALANÇA - SEMMA 11.314,96

1.9.9.0.99.1.1.29.00.00 AUTO INFRAÇÃO-LAUDO TECNICO-SEPLAN 8.077,26

1.9.9.0.99.1.1.30.00.00 DOAÇÕES COVID 19 199.818,98

1.9.9.0.99.1.1.31.00.00 REPASSE VALE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO 364.974,84

1.9.9.0.99.1.1.32.00.00 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 63.739,60

1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS 1.365.736,59

1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 MULTAS ATRASO TRANSF . TITULARIDADE CEMITÉRIO - EM 1.364.869,10

1.9.9.0.99.1.2.09.00.00 JUROS - AUTO INFRAÇÃO LIMPEZA TERRENOS 103,75

1.9.9.0.99.1.2.10.00.00 JUROS-AUTO INFRAÇÃO CONST. MAN. PASSEIOS 71,72

1.9.9.0.99.1.2.13.00.00 MULTAS E JUROS OUTORGA ONEROSA REGULAR. CONSTRUÇ 692,02

1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 2.078.185,02

1.9.9.0.99.1.3.02.00.00 REC DIV ATIV NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS PMB 147.992,49

1.9.9.0.99.1.3.03.00.00 AUTO DE INFRAÇÃO SAÚDE 382.231,26

1.9.9.0.99.1.3.04.00.00 AUTO DE INFRAÇÃO SEMMA 148.942,21

1.9.9.0.99.1.3.05.00.00 AUTO DE INFRAÇÃO SEPLAN 198.852,12

1.9.9.0.99.1.3.06.00.00 DIV ATIV PERMISSÃO DE USO AREA PUBLICA 102.449,06

1.9.9.0.99.1.3.07.00.00 AUTO INFRAÇÃO PESSOAL 253.206,25

1.9.9.0.99.1.3.10.00.00 RESTITUIÇÃO AO MUNICIPIO[RESSARCIMENTO] 629,26

1.9.9.0.99.1.3.11.00.00 DÍV. ATIVA INDENIZ. DANOS CAUSADOS PATRIM PUBLICO 7.406,68

1.9.9.0.99.1.3.13.00.00 REC DIV ATIV REC DE SERV SAGRA - PMB 1.086,54

1.9.9.0.99.1.3.17.00.00 DIV. ATIV. AUTO INFRAÇÃO LIMPEZA TERRENOS 64.588,84

1.9.9.0.99.1.3.18.00.00 DIV. ATIV. AUTO INFRAÇÃO CONST. MAN. PASSEIOS 92,16

1.9.9.0.99.1.3.19.00.00 DIV AT- ATUAL MONET - AUTO INFRA. LIMP. TERRENOS 4.339,22

1.9.9.0.99.1.3.20.00.00 DIV. ATIV. AT. MON-AUTO INFR CONST MAN PASSEIOS 4,59

1.9.9.0.99.1.3.22.00.00 DIV AT- AUTO INF. LAUDO TECNICO-SEPLAN 3.942,09

1.9.9.0.99.1.3.23.00.00 DIVIDA ATIVA DESPESA DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTIÇA 87,28

1.9.9.0.99.1.3.28.00.00 DIVIDA ATIVA MULTA DE TRANSITO 171.454,67

1.9.9.0.99.1.3.30.00.00 DIVIDA ATIVA OUTORGA ONEROSA DA TAXA DE OCUPAÇÃO 3.125,77

1.9.9.0.99.1.3.31.00.00 DIV. AT. ATUAL. MON. OUTORGA ONEROSA TAXA OCUPAÇÃO 122,12

1.9.9.0.99.1.3.32.00.00 DIVIDA ATIVA OUTORGA ONEROSA COEF. APROVEITAMENTO 12.546,80

1.9.9.0.99.1.3.33.00.00 DIV. ATV. ATUAL. MONT. OUTORGA ONER. COEF APROVEIT 161,89

1.9.9.0.99.1.3.35.00.00 DIV. ATIVA PROGRAMA ADOÇÃO ANIMAL 575,00

1.9.9.0.99.1.3.37.00.00 REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE 574.348,72

1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTA 36.949,10

1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 DIV. AT.- MULT E JUR -AUTO INFRA. LIMP. TERRENOS 6.840,83

1.9.9.0.99.1.4.06.00.00 DIV AT- MULT E JUR- AUTO INFR CONST MAN PASSEIOS 35,50

1.9.9.0.99.1.4.08.00.00 DIV AT- MULT. JUROS-AUTO INF. LAUDO TECNICO-SEPLAN 636,76

1.9.9.0.99.1.4.09.00.00 DIV. AT. MUL/JURO DESP. DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA 1,76

1.9.9.0.99.1.4.13.00.00 DIV. AT. JUROS/MULT-OUTORGA ONEROSA TAXA OCUPAÇÃO 328,92
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1.9.9.0.99.1.4.14.00.00 DIV. AT. JURO/MULT-OUTORGA ONEROSA COEF. APROVEI. 3.432,46

1.9.9.0.99.1.4.15.00.00 OUTRAS MULTAS/JU. MORA DIV. AT. DE OUTRAS RE - DAE 25.672,87

1.9.9.0.99.1.9.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUAL 265,74

1.9.9.0.99.1.9.02.00.00 DIV AT- ATUAL MONET-AUTO INF. LAUDO TECNICO-SEPLAN 265,74

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 12.337.819,95

2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 462.557,71

2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 462.557,71

2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 462.557,71

2.1.1.9.00.1.0.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 462.557,71

2.1.1.9.00.1.1.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PR 462.557,71

2.1.1.9.00.1.1.04.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 462.557,71

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 CAPITAL 11.875.262,24

2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 10.548.773,73

2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 10.548.773,73

2.4.1.8.04.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD 449.980,00

2.4.1.8.04.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD 449.980,00

2.4.1.8.04.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD 449.980,00

2.4.1.8.05.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS 171.694,40

2.4.1.8.05.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS 27.096,48

2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS 27.096,48

2.4.1.8.05.2.0.00.00.00 PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO D 144.597,92

2.4.1.8.05.2.1.00.00.00 PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO D 144.597,92

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI 8.477.365,43

2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA 400.000,00

2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA 400.000,00

2.4.1.8.10.6.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 67.151,00

2.4.1.8.10.6.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 67.151,00

2.4.1.8.10.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 724.000,00

2.4.1.8.10.7.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A 724.000,00

2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 7.286.214,43

2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRIN 7.286.214,43

2.4.1.8.12.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.050.000,00

2.4.1.8.12.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.050.000,00

2.4.1.8.12.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 1.050.000,00

2.4.1.8.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 399.733,90

2.4.1.8.99.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 399.733,90

2.4.1.8.99.1.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 399.733,90

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 1.326.488,51

2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE 1.326.488,51

2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 1.326.488,51

2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 970.388,51

2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 970.388,51

2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 356.100,00

2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PR 356.100,00

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 170.655.964,29

7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO 83.911.543,31

7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS 83.911.543,31

7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, 83.911.543,31

7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL - ESP DE ESTADO, DF 70.987.812,65

7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL INTRA OFSS 70.987.812,65

7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL PRINC INTRA OFSS 70.682.506,29

7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JU 305.306,36

7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS ESPECIFICAS DE ESTADO 12.923.730,66

7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL PARCELAMENTOS SERV CIVIL ATIVO INTR 12.923.730,66

7.2.1.8.04.1.3.00.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT 2.529.850,92

7.2.1.8.04.1.4.00.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT 10.393.879,74

7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS 50.239.291,73

7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INT 9.262.874,69

7.6.1.0.01.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INT 3.103.843,73

7.6.1.0.01.1.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INT 3.103.843,73

7.6.1.0.01.1.1.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI 3.103.843,73

7.6.1.0.01.1.1.41.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇ 3.103.843,73

7.6.1.0.03.0.0.00.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 6.159.030,96

7.6.1.0.03.1.0.00.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 6.159.030,96

7.6.1.0.03.1.1.00.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 6.159.030,96

7.6.1.0.03.1.1.01.00.00 SERVIÇO DE POSTAGENS DE MULTA - EMDURB 6.159.030,96

7.6.2.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO 3.808.303,54

7.6.2.0.02.0.0.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTRA OFSS 2.569.083,17
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7.6.2.0.02.1.0.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTRA OFSS 2.569.083,17

7.6.2.0.02.1.1.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL - INTRA OFSS 2.569.083,17

7.6.2.0.02.1.1.01.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - INTRA-ORÇAMENT 2.569.083,17

7.6.2.0.04.0.0.00.00.00 SERVIÇOS AEROPORTUARIOS - INTRA OFSS 1.239.220,37

7.6.2.0.04.1.0.00.00.00 TARIFA AEROPORTUARIA - INTRA OFSS 1.239.220,37

7.6.2.0.04.1.1.00.00.00 TARIFA AEROPORTUARIA - PRINCIPAL - INTRA OFSS 1.239.220,37

7.6.2.0.04.1.1.01.00.00 TARIFA AEROPORT. - PRINCIPAL - INTRA OFSS - EMDURB 1.239.220,37

7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS 37.168.113,50

7.6.9.0.99.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS 37.168.113,50

7.6.9.0.99.1.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS 37.168.113,50

7.6.9.0.99.1.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS 37.168.113,50

7.6.9.0.99.1.1.01.00.00 LIXO, PINTURA E VARRIÇÃO 37.168.113,50

7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 36.505.129,25

7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTR 52.693,79

7.9.2.8.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 52.693,79

7.9.2.8.02.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIO 52.693,79

7.9.2.8.02.9.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. DE ESTADOS, DF, MUNIC 52.693,79

7.9.2.8.02.9.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. DE ESTADOS, DF, MUNIC 52.693,79

7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 36.452.435,46

7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 35.502.723,69

7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 35.502.723,69

7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 32.626.640,73

7.9.9.0.01.1.1.01.00.00 RECEITA APORTE PERIODICO PMB - FUNPREV 32.626.640,73

7.9.9.0.01.1.2.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 2.876.082,96

7.9.9.0.01.1.2.01.00.00 RECEITA APORTES DEFICIT DAE MULTA E JUROS 2.876.082,96

7.9.9.0.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - INTRA OFSS 949.711,77

7.9.9.0.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS 949.711,77

7.9.9.0.99.1.3.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - INTRA 949.711,77

7.9.9.0.99.1.3.02.00.00 REC DIV ATIV NAO TRIBUTARIA-EMDURB-DAE 949.711,77

8.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.672.911,44

8.3.0.0.00.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 1.672.911,44

8.3.0.0.06.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS INTRA OFSS 1.672.911,44

8.3.0.0.06.1.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS INTRA OFSS 1.672.911,44

8.3.0.0.06.1.1.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - INTRA OSS 1.672.911,44

8.3.0.0.06.1.1.01.00.00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - EMDURB 872.823,36

8.3.0.0.06.1.1.02.00.00 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EMDURB - PMB 800.088,08

9.7.1.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -17.606.485,84

9.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR -96.086,58

9.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -52.547.398,85

9.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -18.548.696,43

9.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -393.241,80

TOTAL GERAL 1.483.079.762,32
CCR35100 - SMARapd Informática Ltda OBS: balancete substitui o publicado em 29/01/2022

Regiane Morgado Everton Basilio Camila Gomes da Costa
Diretora Departamento de Finanças Secretário de Economia e Finanças Controladoria Geral

Sullen da Silva Rosim Vinicius Sprocatti Ramos
Prefeita Municipal Contado     Contador - CRC 1SP 332259
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Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

 LRF, art. 48 - Anexo VII R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR

Ultimos doze meses 1.253.130.687,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA CÁLCULO DO LIMITE  DESP PESSOAL 1.249.500.687,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA CÁLCULO DO LIMITE  ENDIVIDAMENTO 1.249.500.687,98

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP 549.420.091,49 43,97
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% 674.730.371,51 54,00
Limite Prudencial  (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30% 640.993.852,93 51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida -278.701.799,91 -22,31
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 1.499.400.825,58 120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 274.890.151,36 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas 34.073.485,14 2,73
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 199.920.110,08 16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 87.465.048,16 7,00

Valor Total  (*)                                                           45.493.622,16 469.870.694,43
Fonte smarapd EMISSÃO 04/02/2022
Operação de crédito valor contratado : 38.782.210,35

_______________________________
Regiane Morgado
Diretor Departamento de Finanças

_______________________________
Camila Gomes da Costa Everton Basilio
Controladoria Geral

_______________________________
Suellen Silva Rosim

Secretário de Economia e Finanças

Prefeita Municipal

RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO 

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA 
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO 

EXERCÍCIO)

Ricardo Alonso Senfuegos
Contador - CRC 1SP 209175/O-7

3º Quadrimestre de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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Secretaria do Meio Ambiente
Levi Momesso

Secretário
Avenida Alfredo Maia, 1-10 – Vila Falcão – Fone:- 3239-2766 e 3234-6849 

Horário de atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h. 
INTERNET: E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br 

ARBORIZAÇÃO URBANA 
ATENÇÃO 

*Para solicitar a substituição, acesse: https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_documentos/cadastrar.aspx?a=224 
e preencha o formulário conforme indicado. Caso não tenha acesso à internet, procure o Poupa Tempo com 
comprovante de propriedade do imóvel e documentos pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.
*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário 
Oficial. 
“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do deferimento no 
Diário Oficial do Município, para efetivar a supressão da árvore e de 15 (quinze) dias, a partir da supressão, 
para substituição da mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)” (Art. Alterado pela Lei nº 4714/01).
*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente. 
* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior 
a 1,50 metros (um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil 
(parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 8806/00). 
*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no 
artigo 21 da Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura 
urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA. 
*O canteiro inadequado, assim como a inexistência de área mínima permeável na base do tronco, danifica 
a árvore e pode causar a interrupção no transporte da seiva e permitir a infecção por fungos e bactérias, 
devido a lesões no lenho (inciso I e art. 30 da Lei 4368). Passível de multa conforme art. 42, inciso II da 
Lei 4368/99.

As referidas Leis podem ser consultadas nos links a seguir: 
Lei nº 4368/99: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4368.pdf 
Lei nº 4714/01: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4714.pdf 
Decreto nº 8806/00: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec8806.pdf 

INFRAÇÕES 
Capítulo II – Das Infrações e das Penas - art. 42 da Lei 4368/99 

“Ao infrator serão aplicadas penalidades na seguinte ordem: 
I - arrancar mudas de árvores- multa de 40 UFIRs, por muda e replantio; 
II - por infração ao disposto no artigo 30 desta lei- multa de 40 UFIRs; 
III - promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs, por árvore; 
IV - Suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 300 UFIRs, por árvore e 
replantio; 
V - Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até 
1000 UFIRs e embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei; 
VI - Não replantio legalmente exigido - multa de 180 UFIRs por mês de atraso e por árvore.” 

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA 
Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte: 
Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro 
(Byrsonima intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium 
cattleianum), grevílha anã (Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii), 
pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia 
leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim (Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa 
(Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya japonica), calabura (Muntingia 
calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), jabuticaba (Myrciaria 
cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), Pau-
santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira 
(Prunus campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira 
ornamental (Prunus serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).
Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de médio 
porte: 
Sugestão: jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-vaca 
(Bauhinia sp), louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau terra ( 
Qualea grandiflora; Qualea parviflora); amendoim falso (Acosmium subelegans); caviuna do cerrado 
(Dalbergia miscolobium); amendoim do campo (Platypodium elegans), bico de pato (Machaerium 
aculeatum); barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium), candeia (Piptocarpha rotundifolia); falso 
barbatimão (Dimorphadra mollis); jacarandá do campo (Machaerium acutifolium); aldrago (Pterocarpus 
violaceus), olho de dragão (Adenanthera pavonina), pequi (Caryocar brasilienses), aroeira pimenteira 
(Schinus terebinthifolia), sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), chuva de ouro (Cassia fistula), pau Brasil 
(Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha), 
grumixama (Eugenia brasiliensis), magnólia branca (Magnolia grandiflora), magnólia amarela 
(Michelia champaca), amendoinzeiro (Platypodium elegans), fedegoso (Senna macranthera), cabreúva 
(Myroxylon peruiferum), lofantera da amazônia (Lophanthera lactescens), tipuana (Tipuana tipu), resedá 
gigante (Lagerstroemia speciosa), acácia mimosa (Acacia podalyraefoli), dedaleiro (Lafoensia pacari), 
tamanqueira (Pera glabrata), mirindiba rosa (Lafoensia glyptocarpa), melaleuca (Melaleuca alternifolia 
); Mulungu – Coral (Erythrina verna), Quereutéria (Koelreuteria paniculata), Tamarindo (Tamarindus 
indica), Albizia (Albizia lebbeck), Chapéu de Sol ( Terminalia catappa), Alfeneiro ( Ligustrum lucidum), 
Saboneteira (Sapindus saponaria), Jambo Amarelo (Syzygium jambos), Oliveira (olea europaea), 
Amarelinho (Plathymenia reticulata), Cedro (Cedrela fissilis), Jenipapo (Genipa americana), Cambuci 
(Campomanesia phaea), Ipê Felpudo (Zeyheria tuberculosa).

Secretaria de Saúde
Alana Trabulsi Burgo

Secretária
ATO DECISORIO

A Secretaria Municipal de Saúde com base na Lei 5795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede o Ato 
Decisório, em nome dos interessados abaixo referente a acumulação de cargo público exercício 2022:

Marcos Camargo, matricula 32124, cargo de Técnico em Saúde/Técnico de Enfermagem, com o cargo de 
Especialista em Saúde/Enfermeiro mat 28044, ambos da Prefeitura Municipal, na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 1 /2022
Acumulação legal.

Moisés Jorge Ferreira de Cristo, matricula 26005, cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de Enfermagem, 
com o cargo de Técnico em Saúde/Técnico de Enfermagem mat. 32372, ambos da Prefeitura Municipal, na 
cidade de Bauru - SP. Acumulação legal enquanto perdurar o afastamento do cargo efetivo em virtude de 
prestação de serviço junto ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região - SINSERM.
Ato Decisório nº 2 /2022
Acumulação legal.

Camila Slompo Ormo, matricula 33074, cargo de Especialista em Saúde/Cirurgião Dentista, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Cirurgião Dentista, junto a Universidade de São Paulo, na cidade de 
Bauru - SP.
Ato Decisório nº 3 /2022
Acumulação legal.

João Campagnucci Neto, matricula 29122, cargo de Especialista em Saúde/Médico, da Prefeitura Municipal 
de Bauru com o cargo de Médico, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Agudos - SP.
Ato Decisório nº 4 /2022
Acumulação legal.

Catarina Fátima Ribeiro Conceição, matricula 21887, cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de Enfermagem, 
com o cargo de Especialista em Saúde/Enfermeiro 34949, ambos da Prefeitura Municipal, na cidade de 
Bauru – SP
Ato Decisório nº 5 /2022
Acumulação legal.

Marco Antônio de Campos Moreira, matricula 33623, cargo de Especialista em Saúde/Médico, com o 
cargo de Especialista em Saúde/Médico matricula 35284, ambos da Prefeitura Municipal, na cidade de 
Bauru – SP
Ato Decisório nº 6 /2022
Acumulação legal.

Pricila Rubia Borges, matricula 25548, cargo de Especialista em Saúde/Médico, da Prefeitura Municipal de 
Bauru com o cargo de Médico, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Piratininga - SP.
Ato Decisório nº 7 /2022
Acumulação legal.

Everson Luis Mainini, matricula 35303, cargo de Especialista em Saúde/Médico, da Prefeitura Municipal 
de Bauru com o cargo de Médico, junto a Secretaria da Segurança Pública – Superintendência da Polícia 
Técnico Científica - Núcleo de Perícias Médico Legal, na cidade de Bauru – SP
Ato Decisório nº 8 /2022
Acumulação legal.

Márcio Augusto Ferreira, matricula 34550, cargo de Especialista em Saúde/Médico, da Prefeitura Municipal 
de Bauru com o cargo de Médico, junto a Secretaria da Segurança Pública – Superintendência da Polícia 
Técnico Científica - Núcleo de Perícias Médico Legal, na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 9 /2022
Acumulação legal.

Matheus Bacci Martins, matricula 35274, cargo de Especialista em Saúde/Médico, da Prefeitura Municipal 
de Bauru com o cargo de Médico, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Agudos – SP.
Ato Decisório nº 10 /2022
Acumulação legal.

Roberto Carlos Echeverria, matricula 28757, cargo de Especialista em Saúde/Médico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Médico, junto a Secretaria da Segurança Pública – Superintendência 
da Polícia Técnico Científica - Núcleo de Perícias Médico Legal, na cidade de Bauru – SP, bem como 
é empregado da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar – FAMESP laborando na 
Maternidade Santa Isabel na função de Médico.
Ato Decisório nº 11 /2022
Acumulação legal.

Lucilene Sanches Cirilo da Cunha, matricula 30933, cargo de Especialista em saúde/Cirurgião Dentista, da 
Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Cirurgião Dentista, junto a Prefeitura Municipal, na cidade 
de Agudos - SP.
Ato Decisório nº 12 /2022
Acumulação legal.

Eli Regina Dias Hayssi Haduo, matricula 32828, cargo de Técnico em Saúde/Técnico de Enfermagem, da 
Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Auxiliar de Enfermagem, junto a Prefeitura Municipal, na 
cidade de Agudos - SP.
Ato Decisório nº 13 /2022
Acumulação legal.
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Sandra Regia Munhoz Theodoro, matricula 32313, cargo de Técnico em Saúde/Técnico de Enfermagem, 
com o cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de Enfermagem mat. 29086, ambos da Prefeitura Municipal, 
na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 14 /2022
Acumulação legal.

Cirlene Aparecida Gallelli Leite, matricula 33514, cargo de Técnico em Saúde/Técnico de Enfermagem, 
com o cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de Enfermagem mat. 28067, ambos da Prefeitura Municipal, 
na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 15 /2022
Acumulação legal.

Fernanda Martins Medina Garcia, matricula 32710, cargo de Especialista em Saúde/Médico, com o cargo 
de Especialista em Saúde/Médico matricula 35656, ambos da Prefeitura Municipal, na cidade de Bauru - 
SP.
Ato Decisório nº 16 /2022
Acumulação legal.

PORTARIA SMS Nº 13/2022
A Secretária Municipal de Saúde, Dra. Alana Trabulsi Burgo, no uso das suas atribuições legais, em especial 
aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12 inciso II, considerando:
1- A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 35, relacionar os servidores inscritos e homologados 
para realizar plantões extras nos serviços de atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal de Saúde.

mat nome cargo
35655 Anieli Pastor Silva Carvalho ESM/Médico

2- O servidor acima relacionado está ciente da legislação em vigor, especialmente os artigos 34 
e 35 da lei nº 5950/2010, em relação a disponibilidade nos horários que serão ofertados, permanência na 
prestação de 12 horas contínuas ou 06 horas contínuas e ininterruptas de trabalho, convocação do Secretário 
ou Diretor de Departamento da Área. 
3- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRA-SE, 
CUMPRA-SE,

Bauru, 01 de fevereiro de 2022
DRA. ALANA TRABULSI BURGO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PORTARIA SMS Nº 14/2022
A Secretária Municipal de Saúde, Dra. Alana Trabulsi Burgo, no uso das suas atribuições legais, em especial 
aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12 inciso II, considerando:
1- A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 35, relacionar os servidores inscritos e homologados 
para realizar plantões extras nos serviços de atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal de Saúde.

mat nome cargo
30576 Priscila Martyniak Toledo Mizuno ES/Enfermeiro
35649 Bruyere Pinto Rodrigues ESM/Médico
35656 Fernanda Martins Medina Garcia ESM/Médico

2- O servidor acima relacionado está ciente da legislação em vigor, especialmente os artigos 34 
e 35 da lei nº 5950/2010, em relação a disponibilidade nos horários que serão ofertados, permanência na 
prestação de 12 horas contínuas ou 06 horas contínuas e ininterruptas de trabalho, convocação do Secretário 
ou Diretor de Departamento da Área. 
3- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRA-SE, 
CUMPRA-SE,

Bauru, 01 de fevereiro de 2022
DRA. ALANA TRABULSI BURGO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE 02-02-2022 À 04-02-2022

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
172320/2021 GRAZIELI APARECIDA BARBOSA 35500881833

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

6063/2022 TREM BEER COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA 16759/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
43353/2021 BRUNO DE ALCANTARA  OLIVEIRA
186097/2021 ABENIZIA CARVALHO ROCHA
174841/2021 MAURO DIAS BORBOREMA
171538/2021 MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS
1714752021 LUCIA HELENA CORREA DOS SANTOS
159246/2021 JOACIR DE OLIVEIRA
102545/2021 OLAVO HENRIQUE DOS REIS
162558/2021 CLAUDENICE MELO DE ASSIS CARDOSO
183329/2021 EDMILSON LOPES DA SILVA
5353/2022 LUCAS EDUARDO GARCIA  ROCHA

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

102545/2021 OLAVO HENRIQUE DOS REIS 12687/C-1
43353/2021 BRUNO DE ALCANTARA OLIVEIRA 10360/F-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

102545/2021 OLAVO HENRIQUE DOS REIS 5426/F-1
43353/2021 BRUNO ALCANTARA DE OLIVEIRA 7220/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE PRODUTOS DE INTERESSE À SAÚDE

PUBLICAÇÃO DE: 03/02/2022 a 04/02/2022

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
141155/2021 PHARMACIA SPECIFICA LTDA
141171/2021 PHARMACIA SPECIFICA LTDA
174103/2021 S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
16602/2022 E. LUIZAO FERRAZ 14467/C-1
16615/2022 E. LUIZAO FERRAZ 14149/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
INTERDIÇÃO DE PRODUTOS:

PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
16602/2022  E. LUIZAO FERRAZ 5520/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
176201/2021 MAGISTRAL PHARMA DE BAURU LTDA 7408/F-1

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

REUNIÃO ORDINÁRIA – CODEPAC
Prezados(as) Senhores(as),
O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru convoca para a reunião ordinária do dia 08 de 
fevereiro de 2022 os (as) conselheiros(a) eleitos(as) e seus respectivos suplentes da gestão 2021/2022, 
assim como as demais pessoas comprometidas e interessadas nos assuntos pertinentes a Preservação dos 
Patrimônios Histórico e Culturais de Bauru, a participarem da reunião ORDINÁRIA deste Conselho, 
conforme segue:
Dia: 08 de fevereiro de 2022 (Terça-Feira)
Horário: das 10h30 às 12h
Local: aplicativo Meet.
Link: https://meet.google.com/gkg-wuai-vwy 

Pauta
1. Informe sobre correspondências;
2. Aprovação de intervenção de emergência no telhado por conta das chuvas de 30 a 02 de 
fevereiro, na casa Ponce com risco do estuque e acervo; Atualização sobre tombamento Casa Fígaro (Casa 
Ponce Paz);
3. Definição de Notificação aos proprietários das Colônia da Sorocabana

EDITAL Nº 26/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº03/2022 do Município de   Bauru   - Secretaria Municipal do Bem 
Estar Social (SEBES) e Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMUPI)
Bauru/SP 2022
Edital nº26/2022
Chamamento nº03/2022

Dispõe sobre o Chamamento Público com o objetivo de selecionar 
propostas de projetos, visando o fortalecimento e ampliação de 
ações que garantam os direitos da Pessoa Idosa, por Organizações da 
Sociedade Civil (OSC), para compor o Banco de Projetos do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMUPI), de acordo com as 
diretrizes da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada 
pela Lei Federal n.º 13.214, de 14 de dezembro de 2015, e pelo 
Decreto Federal n.º 8.726 de 27 de abril de 2016, os quais poderão vir 
a ser financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
(FUMPI), no biênio 2022 - 2023.

A Secretaria Municipal do Bem Estar Social (SEBES) e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
(COMUPI), através dos seus respectivos representantes legais, Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo, 
Secretária Municipal da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES), no uso das atribuições que 
lhe conferem o Decreto Municipal n.º 15.203, de 01 de janeiro de 2021 e Dalva Maria da Silva, Presidente 
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do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa dosa (COMUPI), no uso das atribuições que lhe conferem a 
Lei Municipal nº 6.488, de 7 de Janeiro de 2014, dispõem:
Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 – dispõem em seus artigos 230 
e 270 os direitos da pessoa idosa.
Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 – dispõe no Art. n.º 4º, inciso I, 
sobre a participação das entidades beneficentes de Assistência Social na execução de serviços, programas, 
projetos e benefícios de Assistência Social.
Considerando a Lei Federal n.º 8.842, de 4 de janeiro de 1994 – dispõe sobre a Política Nacional do Idoso 
(PNI).
Considerando a Lei Federal n.º 10.741, de 1 de outubro de 2003 – dispõe sobre o Estatuto do Idoso.
Considerando a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei Federal nº 12.435 de 
06 de julho de 2011, que dispõe sobre a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), na consolidação do 
Sistema Único da Assistência Social (SUAS).
Considerando a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei 13.204, de 14 de dezembro 
de 2015, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as Organizações 
da Sociedade Civil (OSC), em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco; mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos 
de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento, ou em acordos de cooperação.
Considerando o Decreto Federal n.º 5.130, de 7 de julho de 2004 – regulamenta o Art. 40 da Lei Federal 
n.º 10.741/2003.
Considerando o Decreto Federal n.º 1.948, de 30 de julho de 1996- regulamenta a Política Nacional do 
Idoso (PNI).
Considerando o Decreto Federal n.º 9.921, de 18 de julho de 2019 – consolida atos normativos editados 
pelo Poder Executivo Federal sobre a temática da pessoa idosa.
Considerando o Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016 que regulamenta a Lei 13.019, de 31 de julho 
de 2014, para dispor sobre as regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a 
administração pública e as Organizações da Sociedade Civil (OSC).
Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 109, de 11 de novembro 
de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Sócioassistenciais.
Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº 16, de 05 de maio de 
2010, a qual define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de Assistência 
Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios sócioassistenciais nos Conselhos de 
Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal.
Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) n.º 14, de 15 de abril de 
2014 – define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de Assistência Social.
Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) n.º 21, de 24 de novembro 
de 2016 – estabelece requisitos para celebração de parcerias conforme a Lei Federal n.º 13.019/2014, entre 
o órgão gestor da Assistência Social e as entidades e organizações de Assistência Social no âmbito  do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Considerando o Manual de Enfrentamento de Violência Contra a Pessoa Idosa, 2014, da Secretaria De 
Direitos Humanos da Presidência da República.
Considerando a Cartilha de Violência Contra a Pessoa Idosa, 2020, da Secretaria Nacional da Pessoa 
Idosa.
Considerando o Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa (PNDI), 2020, da 
Secretaria Nacional da Pessoa Idosa.
Considerando a Lei Federal nº 13.797, de 3 de janeiro de 2019, que autoriza a pessoa física a realizar 
doações aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso diretamente 
em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Considerando a Lei Estadual n.º 12.548, de 27 de fevereiro de 2007 – dispõe sobre a Política Estadual do 
Idoso.
Considerando a Resolução nº 3, de 29 de novembro de 2017, do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, a qual dispõe sobre procedimentos relativos aos repasses públicos efetuados ao primeiro e terceiro 
setor, e a prestação de contas dos recursos transferidos.
Considerando a Lei Municipal nº 6.565, de 09 de outubro de 2014, que dispõe sobre a Política Municipal 
da Pessoa Idosa (POMPI).
Considerando a Lei Municipal n.º 4.497, de 27 de novembro de1999, que dispõe sobre a Criação do 
Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMUPI).
Considerando a Lei Municipal nº 6.488, de 07 de janeiro de 2014, que Reestrutura o Conselho Municipal 
da Pessoa Idosa (COMUPI).
Considerando a Lei Municipal nº 6.501, de 03 de abril de 2014, que cria o Fundo Municipal da Pessoa 
Idosa (FUMPI).
Considerando a Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) nº 23/2012 e suas 
alterações, que define os parâmetros municipais para inscrição das entidades e organizações de assistência 
social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios sócioassistenciais no Conselho Municipal 
de Assistência Social (CMAS).
Considerando a Resolução do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMUPI), n.º 2, de 31 de janeiro 
de 2015 – estabelece critérios para utilização, fiscalização e controle dos recursos do Fundo Municipal da 
Pessoa Idosa (FUMPI).
Considerando a Resolução do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMUPI), de n.º 1, de 4 de janeiro 
de 2019, a qual define os critérios municipais para a inscrição das entidades governamentais e não 
governamentais, bem como dos serviços, programas e projetos de atendimento a Pessoa Idosa junto ao 
COMUPI.
Considerando as Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil nº 1.131, de 21 de fevereiro de 2011 
e nº 1.311 de 28 de setembro de 2012, que dispõem sobre os procedimentos a serem adotados para fruição 
dos benefícios fiscais relativos ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas nas doações aos Fundos do 
Idoso, entre outros.
Considerando as demandas diagnosticadas a partir da realidade atual da cidade e aferidas pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMUPI) que estão estabelecidas nas diretrizes prioritárias deste 
Edital.

CAPÍTULO I
DO OBJETO

Art. 1º O presente Edital de Chamamento Público tem por objeto selecionar projetos, para a formalização 
de parceria com a Administração Pública, por intermédio da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social 
(SEBES) e Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMUPI), através da formalização de Termo de 
Fomento, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência 
de recursos financeiros às Organizações da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, com recursos do 
Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FUMPI), conforme condições estabelecidas neste Edital.
Parágrafo único - Para fins deste Edital, entende-se por Projeto o conjunto de ações inovadoras e/ou 
complementares às políticas públicas municipais de promoção, proteção e de defesa de direitos da pessoa 

idosa, a serem desenvolvidas na cidade de Bauru, por no mínimo 1 (um) e no máximo 2 (dois) anos, em 
conformidade com o preconizado pelo Estatuto do Idoso, e observando a ressalva do art. 9º, II da Lei 
Municipal nº 6.501/2014, que desabilita de ser financiado pelo Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FUMPI) 
as políticas públicas de ação continuada.
Art. 2º Para fins deste edital serão definidas as prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelo 
Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FUMPI), onde serão consideradas as disposições da Politica  Nacional 
do Idoso-  Lei nº 8.842, de janeiro de 1994, do Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência Contra 
Pessoa Idosa e do Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa (PNDPI) - Compromisso 
da Década do Envelhecimento 2020 - 2030
Art. 3º A participação das Organizações da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, neste processo 
seletivo, ocorrerá por meio da habilitação documental e da capacidade de execução do Projeto a ser 
apresentado, que deverão ser comprovadas junto a Comissão de Seleção e Análise de Projetos devidamente 
nomeada para esta finalidade, por meio da Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa (COMUPI) n.º 16 de setembro de 2021, publicado no Diário Ofical do município (DOM) em 25 de 
setembro de 2021.

CAPÍTULO II
DA JUSTIFICATIVA

Art. 4º Considerando a Lei Municipal nº 6.488, de 07 de janeiro de 2014, que rege o Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa (COMUPI), a qual dispõe que este colegiado tem por finalidade atender 
Projetos, Programas e Ações voltados ao atendimento da Pessoa Idosa, promovendo ações que assegurem 
a liberdade, o respeito e a dignidade à pessoa humana, para promover sua integração e efetiva participação 
em sociedade.
Art. 5º Em cumprimento às diretrizes legais estabelecidas em âmbito municipal e federal, este colegiado 
dispõe o presente certame com o objetivo de selecionar propostas que garantam os princípios da isonomia, 
impessolidade e transparência do repasse dos recursos públicos, em ações que visem à garantia de direitos 
da Pessoa Idosa.

CAPÍTULO III
DO PÚBLICO ALVO

Art. 6º As propostas deverão visar o atendimento à Pessoa Idosa, na perspectiva do envelhecimento ativo, 
saudável e valorização da pessoa idosa, nas esferas das políticas sociais básicas da assistência social, 
educação, saúde, recreação, esporte, cultura, lazer e outras, que assegurem o tratamento com dignidade e 
respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
CAPÍTULO IV
DOS EIXOS
Art. 7º Os Projetos a serem apresentados pelas Organizações da Sociedade  Civil (OSC), deverão 
contemplar os seguintes eixos:
I - Programas e Ações que promovam melhoria na qualidade de vida da Pessoa Idosa, nos 
aspectos biopsicossociais.
II - Programas e Ações que promovam a inclusão da Pessoa Idosa na sociedade atual e moderna.
III - Programas e Ações que promovam o desenvolvimento cultural, desportivo e /ou o lazer da 
Pessoa Idosa.
IV - Programas e Ações que promovam à prevenção e a manutenção da saúde e /ou a acessibilidade 
da Pessoa Idosa.
V - Programas e Ações que promovam a melhoria da Organização da Sociedade Civil (OSC): 
aquisição de equipamentos e/ou pequenas reformas que promovam melhorias na infraestrutura, desde que 
voltadas ao bem estar da Pessoa Idosa.
Parágrafo único – A Organização da Sociedade Civil (OSC) que apresentar proposta na área do eixo V 
deverá propor obrigatoriamente, outra proposta que contemple algum dos outros Eixos.

CAPÍTULO IV
DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO

Art. 8º Poderão participar do Chamamento Público as Organizações da Sociedade Civil (OSC), assim 
consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei Federal nº 13.019, de 
2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015).
§ 1º Para fins desse Edital entende-se por Organização da Sociedade Civil (OSC):
I - Entidade Privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre 
os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais 
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, 
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que 
o aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da 
constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.
II - As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas 
por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações 
de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação.
III - As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e 
de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.
§ 2º As Organizações da Sociedade Civil (OSC) proponentes devem obedecer ao ordenamento legal da Lei 
Federal, nº 13.019/2014, além de estar estabelecidas no município de Bauru, devidamente regularizadas 
– no mínimo 01 (um) ano de existência regular - e não possuírem quaisquer impedimentos legais para 
celebrar parceria com a Administração Pública.
§ 3º As propostas de projetos apresentadas por Organizações da Sociedade Civil (OSC) só serão 
consideradas se a organização proponente estiver devidamente inscrita no Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa (COMUPI) ou aquelas que apresentarem o protocolo de solicitação de inscrição, de acordo 
com o art. 48 do Estatuto do Idoso e com a Resolução nº 001/2019 do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa (COMUPI).
§ 4º A inscrição deve estar vigente ou em análise para renovação.

CAPITULO V
DO TERMO DE FOMENTO

Art. 9º O Termo de Fomento tem por objeto a formalização de parcerias com Organizações da Sociedade 
Civil (OSC), sem fins lucrativos, cujas atividades e finalidades específicas sejam voltadas à promoção, 
proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, que estejam em consonância com as políticas públicas, 
estando previstas em Estatuto Social da Organização da Sociedade Civil (OSC) e se relacionem diretamente 
à característica da ação às quais são proponentes.
Parágrafo único – A celebração do Termo de Fomento, mediante a habilitação dos projetos pelo presente 
certame, para composição do Banco de Projetos do Conselho Municipal Dos Direitos da Pessoa Idosa 
(COMUPI) dar-se-á por meio:
I – Através de repasse de recursos financeiros destinados de forma específica para o projeto habilitado, por 
meio de destinação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), tanto por pessoa jurídica e/ou física, ao 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FUMPI), a projetos que façam parte do Banco de Projetos, 
e que estejam dentro da vigência do presente certame.
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II – Por meio de repasse de recursos financeiros destinados ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa (FUMPI), de forma não específica a nenhum projeto, os quais serão repassados mediante deliberação 
da plenária dentre os projetos constantes do Banco de Projetos.
III – Por meio de captação de recurso realizado pela Organização da Sociedade Civil (OSC), por meio 
de Chamamento Público disponibilizados por Instituições Privadas, Organizações Internacionais, dentre 
outros, onde conste a obrigatoriedade da habilitação do projeto junto ao Banco de Projetos do 
Conselho Municipal Dos Direitos da Pessoa Idosa (COMUPI) para participação.

CAPÍTULO VI
DOS REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO

Art. 10 Para celebrar as parcerias previstas de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei 
Federal nº 13.204/2015, as Organizações da Sociedade Civil (OSC) deverão ser regidas por normas de 
organização interna que prevejam, expressamente:
I - Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, 
voltadas ao segmento idoso, em conformidade com o Estatuto Social.
II - Que em caso de dissolução da Organização da Sociedade Civil (OSC), o respectivo patrimônio 
líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos legais da Lei 
Federal nº 13.019/2014 alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, cujo objeto social seja, preferencialmente 
o mesmo da Organização da Sociedade Civil (OSC) extinta.
III - Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade.
IV – Capacidade de execução do objeto financiado pelo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa (FUMPI) após o encerramento da vigência do Termo de Fomento.

CAPÍTULO VII
DOS DOCUMENTOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA

Art. 11 Para celebração da parceria estabelecida nesse Edital, a Organização da Sociedade Civil (OSC) 
deverá apresentar:
I - Ofício endereçado ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMUPI), com a descrição da 
Proposta do Projeto, conforme Anexo I.
II - Proposta de acordo com o objeto da parceria conforme art. 19 incisos, I, II e III da Lei n° 
13.019/2014, conforme Anexo II.
III - Descrição Técnica do Projeto, conforme Anexo III. IV - Plano de Trabalho, conforme Anexo 
IV.
V - Declaração de Ciência e Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas 
no Edital e seus anexos, bem como que se responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados durante o processo de seleção, conforme Anexo V.
VI – Declaração de experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza semelhante, conforme Anexo VI.
VII - Declaração, sob as penas da lei, que não se encontra impedida de celebrar Termo de Fomento 
com o Poder Público, conforme Anexo VII.
VIII - Declaração que evidencie a situação das instalações e as condições materiais da Organização 
da Sociedade Civil (OSC), conforme Anexo VIII.
IX - Declaração em que a Organização da Sociedade Civil (OSC) se responsabiliza pelas obrigações 
trabalhistas inerentes a contratação de recursos humanos que não estejam previstos no Plano de Trabalho, 
conforme Anexo IX.
X - Declaração acerca da contratação ou não de empresa pertencente a parentes até 2º grau 
por afinidade de dirigentes da Organização da Sociedade Civil (OSC), ou de agentes políticos do Poder 
Público ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera 
governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, conforme Anexo X.
XI - Cópia atual do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da matriz e filial da Organização 
da Sociedade Civil (OSC), a ser obtido no endereço eletrônico, www.receita.fazenda.gov.br, que comprove 
no mínimo, 1 (um) ano de existência.
XII - Certidão Conjunta Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito da 
Receita Federal e da Dívida Ativa da União, a ser obtido no endereço eletrônico, www.receita.fazenda.gov.
br.
XIII - Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), a ser obtido no endereço eletrônico, www.caixa.gov.br.
XIV - Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Mobiliário com a 
Fazenda Municipal, a ser obtido no endereço eletrônico, www.bauru.sp.gov.br.
XIV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas 
(CPDT), com os mesmos efeitos da CNDT, a ser obtido no endereço eletrônico, www.tst.jus.br/certidao.
XV- Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado 
e eventuais alterações.
XV - Cópia da ata de eleição do quadro de dirigente atual devidamente registrada em cartório e 
dentro de seu período de vigência.
XVI - Relação nominal atualizada dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil (OSC) com 
endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de cada um deles, conforme Anexo XI.
XVII - Cópia de documento (água, luz ou telefone) que comprove que a Organização da Sociedade 
Civil funciona no endereço registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) - mantenedora e mantida.
XVIII - Cópia da cédula de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF) do(s) 
representante(s) legal(is) da Organização da Sociedade Civil, aquele(s) que possui(em) poderes para 
representar ativa e passivamente a Organização da Sociedade Civil (OSC) ou especificamente para assinar 
Termo de Fomento ou instrumentos congêneres.
XIX - Cópia do documento que comprove a inscrição da Organização da Sociedade Civil (OSC) e/
ou do Serviço, Programa ou Projeto socioassistencial junto ao Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS) e Conselho Municipal da Pessoa Idosa – (COMUPI).
§ 1º - No que se refere às Certidões que devem ser apresentadas no presente certame, será considerado o 
prazo de validade que lhe é próprio, em inexistindo prazo, reputar-se-ão as emitidas até 60 (sessenta) dias 
da data de sua emissão.
§ 2º - A não apresentação de qualquer documento solicitado para celebração da parceria, dentro dos 
prazos e condições especificados nesse Edital, desabilitará a Organização da Sociedade Civil (OSC) de dar 
continuidade no processo de seleção.

CAPÍTULO VIII
DOS IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO

Art. 12 Ficará impedida de celebrar o Termo de Fomento a Organização da Sociedade Civil (OSC) que:
I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no 
território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei Federal nº 13.019/2014).

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, 
inciso II, da Lei Federal nº 13.019/2014).
III - tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente 
de órgão ou entidade da Administração Pública federal, estadual e municipal, estendendo-se a vedação 
aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 
grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades 
referidas, vedado que a mesma pessoa figure no Termo de Colaboração, Fomento ou no Acordo de 
Cooperação simultaneamente como dirigente e Administrador Público. Não são considerados membros do 
Poder Públicos os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e § 
5º e 6º, da Lei Federal 13.019/2014, e art. 27, caput, inciso I, e § 1º 2º, do Decreto Federal n.º 8.726/2016).
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto 
se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, ou 
for reconsiderada ou revista à decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de 
decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei Federal nº 13.019/2014).
V - tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a administração, com declaração de idoneidade para licitar ou 
contratar com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 
13.019/2014, ou com a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014 (art. 39, caput, 
inciso V, da Lei Federal nº 13.019/2014).
VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, 
inciso VI, da Lei Federal nº 13.019/2014).
VII - tenha entre seus dirigentes pessoa(s) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas 
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para 
o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido 
considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, 
II e III do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei Federal 
nº 13.019/2014).

CAPÍTULO IX
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Art. 13 O presente Edital será publicado na página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de 
Bauru, endereço - https://www.bauru.sp.gov.br, e Diário Oficial do Município de Bauru (DOM), com prazo 
de 30 (trinta) dias para apresentação das propostas, contados da data de publicação deste Edital.

CAPÍTULO X
DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

Art. 14 Os documentos, constantes no art. 11, deverão ser entregues e protocolizados de segunda-feira a 
sexta-feira, no horário das 8h as 12h e das 13h as 16h30 na sede da Secretaria Municipal do Bem-Estar 
Social (SEBES) conforme segue:

Art. 15 As Organizações da Sociedade Civil (OSC) proponentes, deverão entregar os envelopes lacrados e 
numerados, devidamente identificados, contendo identificação do proponente e nome do Projeto, contendo 
a documentação para análise conforme estabelecido abaixo:
ENVELOPE 1 - Documentos constantes no art.11º, do item I ao IV, em 2 (duas) vias. 
ENVELOPE 2 - Documentos constantes no art.11º, itens V ao XX em 2 (duas) vias (somente
para as OSC habilitadas após a análise do envelope 1)
Parágrafo único – Para fins de identificação do proponente, segue as informações que devem constar na 
identificação do envelope:

Secretaria Municipal do Bem
Estar Social (SEBES) Assessoria Técnica aos Conselhos de Direitos 

 Sala 14  Comissão de Análise de Projetos
Endereço: Avenida Alfredo Maia, quadra 1, s/nº, Vila Falcão – Bauru

SP

EDITAL COMUPI N.°26/2022     CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2022
ENVELOPE nº: XX
NOME DA OSC:
PROJETO:

CAPÍTULO XI DOS PRAZOS
Art. 16 As etapas do presente Edital seguirão o cronograma baixo descrito:

ETAPAS DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DATAS

1 Publicação do Edital 26/2022 que dispõe sobre o
Chamamento Público nº 03/2022 05/02 /2022

2 Entrega da documentação constante no ENVELOPE 1 07/02/2022 a 
08/03/2022

3 Julgamento das propostas do Chamamento Público
pela Comissão de Análise de Projetos

09/03/2022 a 
15/03/2022

4 Prazo para ajustes no Plano de Trabalho mediante considerações 
da Comissão de Análise de Projetos

16/03/2022 a 
30/03/2022

5 Divulgação do Resultado Preliminar 02/04/2022

6 Interposição de Recurso do Resultado Preliminar 04/04/2022 a 
08/04/2022

7 Análise do Recurso  pela Comissão de Análise de
Projetos

11/04/2022 a 
14/04/2022

8 Publicação do Resultado Final das propostas
habilitadas, com as decisões do recurso interposto. 19/04/2022

9 Entrega da documentação das propostas habilitadas,
constante no ENVELOPE 2

20/04/2022 a 
27/04/2022

10 Análise da documentação pela Comissão de Análise
de Projetos

28/04/2022 a 
05/05/2022

11 Publicação final dos projetos habilitados. 07/05/2022

CAPÍTULO XII
DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS

Art. 17 A Comissão de Análise de Projetos se constitui em órgão colegiado destinado a processar e julgar o 
presente Chamamento Público, tendo sido constituída com membros da Secretaria Municipal do Bem-Estar 
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Social (SEBES) e do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMUPI) através da Resolução COMUPI n.º 
16, de 16 de setembro de 2021, publicada no Diário Oficial do município (DOM) na data de 25 de setembro 
de 2021.
§ 1º Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Análise de Projetos poderá solicitar assessoramento 
técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.
§ 2º A Comissão de Análise de Projetos poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC) 
proponentes, ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os 
princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
§ 3º Deverá se declarar impedido, por escrito, membro da Comissão de Análise de Projetos que tenha 
participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como associado, 
cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer Organização da Sociedade Civil (OSC), 
participante do Chamamento Público, ou cuja atuação no processo de seleção configure conflito de 
interesse, (nos termos do art. 27, § 2º e 3º, da Lei Federal nº 13.019/2014).
§ 4º A declaração de impedimento de membro da Comissão de Análise de Projetos não obsta a continuidade 
do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente 
substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem necessidade de 
divulgação de novo Edital (art. 27, § 1º a 3º, da Lei Federal nº 13.019/2014).
§ 5º Não poderá ser representante na Comissão de Análise de Projetos, membro da Organização 
da Sociedade Civil (OSC) que tenha representatividade neste colegiado e que tenha apresentado 
proposta para seleção de acordo com as normas do presente Edital.

CAPÍTULO XIII DAS VEDAÇÕES
Art. 18 Pelo presente Edital de Chamamento Público não serão custeados:
I - Pessoal permanente da Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins
lucrativos, e membros de sua diretoria.
II - Obrigações trabalhistas inerentes à contratação de recursos humanos que não estejam previstos 
nos Projetos apresentados.
III - Taxas e tarifas de serviços públicos.
IV - Aquisição e ou locação/aluguel de imóvel.
V - Despesas ordinárias da Organização da Sociedade Civil (OSC) (despesas de manutenção, 
comunicação, material de expediente, etc).
VI - Remuneração para a elaboração de Projetos.
VII - Taxa de administração/gerência ou similar da Organização da Sociedade Civil (OSC).
VIII - Indenizações diversas.
IX - Gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a 
servidor que pertença aos quadros de órgãos ou de entidades da administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal, que esteja lotado ou em exercício em qualquer dos entes partícipes.
X - Toda e qualquer despesa não especificada no Projeto.
Parágrafo único - Entende-se por subvenção, para fins deste Edital de Chamamento Público, despesas 
voltadas ao custeio e que não se agreguem ao patrimônio da Organização da Sociedade Civil (OSC), não 
constituindo investimento. Será permitido o financiamento de subvenção, nos termos deste item, exceto às 
ações continuadas da Organização da Sociedade Civil (OSC).
Art. 19 Fica vedado, a qualquer momento, o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa (FUMPI) à Organização da Sociedade Civil (OSC) que:
I - Apresentar pendência(s) em relação à prestação de contas, junto ao Poder Público e/ou 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMUPI), de Projetos anteriormente financiados com 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FUMPI).
II - Deixar de comprovar o cumprimento do cronograma de execução físico- financeiro do 
Projeto aprovado, deixando de apresentar o relatório descritivo e financeiro das atividades junto ao Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FUMPI).
§ 1º Os Projetos com previsão de aquisição de equipamentos e materiais permanentes, serão mantidos pela 
respectiva Organização da Sociedade Civil (OSC), com registro dos bens que deverão a critério do Gestor 
Público, por renúncia ou encerramento das atividades retornarem ao Poder Público ou a uma Organização 
da Sociedade Civil (OSC) congênere.
§ 2º Projetos com previsão de despesa na modalidade Auxílio, destinado à construção, ampliação, 
adequação de infraestrutura, deverão apresentar Termo de Cessão de Uso do imóvel, por período superior 
a 10 (dez) anos.

CAPÍTULO XIV
DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Art. 20 A Proposta deve ser apresentada em 2 (duas) vias de igual teor, impressas em papel timbrado 
da Organização Sociedade Civil (OSC), devidamente assinada por seu representante legal e técnico 
responsável, com páginas numeradas sequencialmente, e entregue em envelope lacrado, conforme disposto 
no art. 15.
Art. 21 Cada Organização da Sociedade Civil (OSC) poderá apresentar até 3 (três) Propostas de Eixos 
distintos de acordo  com o disposto no art. 7º.
Art. 23 O Plano de Trabalho deverá conter no mínimo os seguintes elementos, observadas as demais 
orientações constantes do Anexo IV:
I - Descrição da realidade que será objeto da ação na parceria proposta, devendo ser demonstrado 
o nexo entre essa realidade e as atividades ou metas a serem atingida.
II - Descrição das atividades ou projeto quando se tratar de obra.
III - Descrição de metas a serem alcançadas.
IV - Descrição da Capacidade Técnico Operacional.
V - Descrição das Medidas de acessibilidade.
VI - Valor do projeto proposto.
VII - Articulação em rede e/ou políticas públicas.
VIII – Indicadores de monitoramento e avaliação
IX – Indicadores de impactos sociais.
X - Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades abrangidas 
pela parceria (plano de aplicação dos recursos).
Art. 24 O Plano de Trabalho deve ser apresentado em 02 (duas) vias, impressas em papel timbrado do 
proponente, devidamente assinado por seu representante legal e técnico responsável, com páginas 
numeradas sequencialmente, e entregue em envelope lacrado, conforme previsto no art.11, anexo IV.
Art. 25 Somente será aprovado o Plano de Trabalho que estiver de acordo com as informações já 
apresentadas na Proposta do proponente, observados os termos e as condições constantes neste Edital e em 
seus anexos (art. 25, §2º, do Decreto Federal nº 8.726/16). Entretanto, a Administração Pública Municipal 
gestora da política, através da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES), bem como o Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMUPI) poderão solicitar ajustes no Plano de Trabalho, de 
acordo com o disposto no §3º do art. 25 do mesmo Decreto.
Parágrafo único - O prazo para realização de ajustes no Plano de Trabalho será de (15) dias corridos, 

contado da data de comunicação da Comissão de Análise de Projetos à Organização da Sociedade Civil 
(OSC) na forma e prazo estabelecido no edital.
Art. 26 Após o prazo limite para apresentação do Plano de Trabalho com os devidos ajustes solicitados, 
nenhum outro Plano será recebido, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não 
forem explícitos e formalmente solicitados pela Comissão de Análise de Projetos.
§ 1º O Plano de Trabalho poderá contemplar a previsão de recursos para auxílio e subvenção, a ser 
financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FUMPI).
§ 2º A participação das Organizações da Sociedade Civil (OSC) neste Chamamento Público, ocorrerá 
por meio da habilitação documental e da capacidade de execução do projeto proposto, que deverá ser 
comprovado junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMUPI).

CAPÍTULO XV
DAS ETAPAS DE APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DOS PROJETOS

Art. 27 Os Projetos apresentados serão remetidos à Comissão de Análise de Projetos do Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa (COMUPI), que poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil (OSC).
Art. 28 Na etapa de caráter eliminatório e classificatório, os Projetos apresentados pelas Organizações 
da Sociedade Civil (OSC) proponentes, serão analisados pela Comissão de Análise de Projetos com total 
independência técnica para exercer sua análise, no período de 08/03/2022 a 15/03/2022, conforme prazo 
estabelecido do art. 16, das etapas.
Art. 29 A Comissão de Análise de Projetos poderá selecionar mais de uma proposta da mesma Organização 
da Sociedade Civil (OSC) observada à ordem de classificação, e as demais não selecionadas, mas aprovadas 
e classificadas farão parte do Banco de Projetos do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMUPI).
Art. 30 A avaliação individualizada e a pontuação das propostas encaminhadas, serão feitas com base nos 
critérios de julgamento apresentados no Quadro I, a seguir:

QUADRO I – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO
Critérios de Julgamento Metodologia de Pontuação Pontuação

(A) Adequação da Proposta ao 
Objeto

estabelecido no Edital e aos 
objetivos da Política Nacional 

do Idoso

Grau pleno de adequação (até 15 pontos); - Grau 
satisfatório de adequação (até 7.5 pontos);

Não atendimento ou atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (0.0).

Obs.: a atribuição de nota “zero” neste critério 
implica a eliminação da proposta.

15 Pontos

(B) Adequação da Proposta ao 
valor proposto

Grau pleno de adequação (até 15 pontos); Grau 
satisfatório de adequação (até 7.5 pontos); -

Não atendimento ou atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (0.0).

Obs.: a atribuição de nota “zero” neste critério 
implica a eliminação da proposta.

15 pontos

(C) Descrição da Realidade, 
objeto da

parceria, e o nexo com a 
Atividade ou o Projeto proposto

Grau pleno de adequação (até 15 pontos); - Grau 
satisfatório de adequação (até 7.5 pontos); -

Não atendimento ou atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (0.0).

Obs.: a atribuição de nota “zero” neste critério 
implica a eliminação da proposta.

15 pontos

(D) Informações sobre as Ações 
a serem

executadas, Metas a serem 
atingidas, Indicadores que 

aferirão o seu cumprimento: 
o Projeto detalha as 

Atividades, Metas a serem 
atingidas e Indicadores de seu 

cumprimento.

Grau pleno de adequação (até 15 pontos); - Grau 
satisfatório de adequação (até 7.5 pontos); -

Não atendimento ou atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (0.0).

Obs.: a atribuição de nota “zero” neste critério 
implica a eliminação da proposta.

15 Pontos

(E) Apresentação do 
Cronograma para a

execução das atividades: o 
projeto vem acompanhado 

de cronograma de execução 
contemplando todas 
as atividades a serem 

desenvolvidas no âmbito do 
ajuste a ser celebrado

Grau pleno de adequação (até 10 pontos); - Grau 
satisfatório de adequação (até 5 pontos); -

Não atendimento ou atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (0.0).

Obs.: a atribuição de nota “zero” neste critério 
implica a eliminação da proposta.

10 pontos

(F) Informações sobre a Equipe 
a ser alocada para

o desenvolvimento das 
atividades: o projeto contém 
informações precisas sobre a 

equipe que será disponibilizada 
para as atividades relativas 
ao Objeto estabelecido no 

Edital, indicando a qualificação 
profissional, as atribuições

e responsabilidades das diversas 
áreas, além do número de 

pessoas que será empregada 
e o critério de distribuição de 
pessoal para a execução das 

atividades inerentes ao ajuste a 
ser celebrado.

Grau pleno de adequação (até 15 pontos); - Grau 
satisfatório de adequação (até 7.5 pontos); -

Não atendimento ou atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (0.0).

15 pontos

(G) Percentual de idosos a 
serem atendidos pelo Projeto em 

relação ao
público alvo atendidos pela 
OSC proponente: a Proposta 

especifica percentual de idosos 
que serão atendidos pelo Projeto 
frente ao total de idosos que são 

atendidos
pela OSC

Grau pleno de adequação (até 15 pontos); - Grau 
satisfatório de adequação (até 7.5 pontos); -

Não atendimento ou atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (0.0).

15 pontos

Pontuação Máxima Global 100 pontos
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§ 1º Serão aprovadas as propostas que obtiverem no mínimo 60 pontos nos critérios estabelecidos.
§ 2º Serão eliminadas as propostas que recebam nota “zero” em um destes critérios de julgamento: (A), 
(B), (C), (D), (E);
§ 3º As propostas habilitadas serão classificadas em ordem decrescente, de acordo com a pontuação total 
obtida com base no Quadro I pela Comissão de Análise de Projetos.
§ 4º No caso de empate, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida no somatório do 
critério de julgamento (A). Persistindo o empate, o desempate será feito com base na maior pontuação 
obtida, sucessivamente, no somatório dos critérios de julgamento (B), (C), (D), (E).
§ 5º Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada vencedora a Organização da Sociedade 
Civil (OSC) com tempo maior de constituição.
Art. 31 Todas as propostas habilitadas, independente de sua classificação, farão parte do Banco de projetos, 
onde ficaram submetidas à captação de recursos financeiros por meio do Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa (FUMPI), seja por meio da destinação de pessoas físicas e jurídicas através do Imposto 
de Renda retido na Fonte (IRRF) e/ou Editais para seleção de propostas por meio de Termo de  Fomento.

CAPÍTULO XVI
DO RESULTADO PRELIMINAR

Art. 32 A Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES) e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa 
(COMUPI), divulgarão o resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio oficial da Prefeitura 
Municipal de Bauru, (www.bauru.sp.gov.br), e no Diário Oficial do Município de Bauru (DOM) na data 
de 02/04/2022.
Art. 33 Caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 1º dia útil                       seguinte à 
data da publicação do resultado preliminar no Diário Oficial do Município de Bauru (DOM), à Comissão 
de Análise de Projetos do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMUPI) sob pena de preclusão (art. 59 
da Lei Federal nº 9.784, de 1999), no período de 04/04/2022 a 08/04/2022.
Parágrafo único - Não será reconhecido recurso interposto fora do prazo.
Art. 34 O recurso deverá ser protocolizado junto à Secretaria Municipal do Bem- Estar Social (SEBES), 
localizada sito a Avenida Alfredo Maia, qd.1 s/n, sala 14, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30’ e 
das 14h às 16h30’, em envelope lacrado com a identificação da Organização da Sociedade Civil (OSC) e 
número do Edital de Chamamento Púbico.
Parágrafo único - O(s) motivos(s) deve(m) ser explícito(s), claro(s) e congruente(s) podendo consistir em 
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, 
que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório.
Art. 35 Fica assegurado aos proponentes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de 
seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com eventuais custas.
Art. 36 A decisão final do recurso, devidamente motivada, será proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis,  
contados do 1º dia útil seguinte ao término do prazo para interposição do recurso,  em 19/04/2022.
Parágrafo único - Essa decisão será irrecorrível.

CAPÍTULO XVII
DO RESULTADO DEFINITIVO

Art. 37 A Comissão de Seleção apresentará as propostas selecionadas ao colegiado do Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa (COMUPI) para apreciação, os quais integraram o Banco de Projetos do 
respectivo Conselho.
Parágrafo único – As propostas selecionadas poderão vir a ser financiadas com recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FUMPI) mediante disponibilidade orçamentária.
Art. 38 O resultado definitivo do processo de seleção será divulgado no Diário  Oficial do Município 
(DOM), em 07/05/2022.

CAPÍTULO XVIII
DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO TERMO DE FOMENTO

Art. 39 Em havendo repasse de recursos por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
(FUMPI), será celebrado Termo de Fomento, entre as Organizações da Sociedade Civil (OSC) selecionadas, 
a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES) e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
(COMUPI).
Art. 40 A parceria a ser celebrada terá vigência de até 24 (vinte e quatro) meses, admitida sua prorrogação 
nos termos da minuta de instrumento de avença, que se integra anexo ao Edital.

CAPÍTULO XIX
DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO 

DO OBJETO
Art. 41 Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas aos Projetos aprovados pelo 
presente certame, serão provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FUMPI), previstos 
na funcional programática 08.241.0009.2.058
Parágrafo único - Os valores de que trata o presente Chamamento Público estão previstos:
I - no Plano Plurianual 2022/2025, aprovado pela Lei Municipal nº 7500, de 01 de dezembro de 
2021.
II - nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, na Lei Municipal nº 7468, de 13 de 
julho de 2021.
III - na Lei nº 7501 de 01 de Dezembro de 2021, a qual dispõe do Orçamento Municipal.
Art. 42 Os recursos financeiros de responsabilidade do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
(FUMPI), serão repassados aos proponentes selecionados em conformidade com o estabelecido no 
Cronograma de Desembolso, que integra o Plano de Trabalho aprovado.
§ 1º O repasse de recursos de Projetos que tenho como objeto da parceria pequenas reformas que 
promovam melhorias na infraestrutura, serão realizados por etapas de medição da obra proposta, as 
quais serão estabelecidas quando da assinatura do Termo de Fomento, desde que haja a comprovação 
de que o local seja de propriedade da Organização da Sociedade Civil (OSC).
§ 2º Cabe à Organização da Sociedade Civil (OSC) a apresentação do Ateste da etapa executada, 
expedida por profissional devidamente habilitado para a referida função (engenheiro e/ou arquiteto).
Art. 43 Os projetos selecionados serão financiados exclusivamente com recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa (FUMPI), por meio da captação de recursos destinados por pessoa física ou 
jurídica, da seguinte forma:
a) Por meio de financiamento integral do projeto apresentado, aprovado nos termos deste Edital, 
observada a disponibilidade orçamentária de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
(FUMPI).
b) Por meio de captação parcial do projeto apresentado, aprovado nos termos deste Edital, 
observada a disponibilidade orçamentária dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
(FUMPI).
Parágrafo único - A captação integral e/ou parcial mencionada nas alíneas “a” e “b” do caput, deverá ser 
realizada pelas organizações no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da habilitação 
no presente Chamamento Público, onde será emitido certificação do presente certame.
Art. 44 As propostas selecionadas para integrarem o Banco de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa (COMUPI), habilitadas por meio do presente certame, terão vigência no biênio 2022/2023.

§ 1º - Os Projetos não contemplados de forma imediata permanecerão no Banco de Projetos do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMUPI), durante o período de vigência do presente certame, 
podendo vir a ser contemplado a qualquer tempo a partir da seleção dos seus destinadores. Neste caso 
a Administração Pública Municipal será responsável por indicar a suplementação e/ou criação de ficha 
orçamentária para garantir a execução da parceria no orçamento do exercício seguinte conforme previsto 
na peça orçamentária.
§ 2º – Em não havendo a contemplação do projeto habilitado no período de vigência do presente certame, 
caberá à Organização da Sociedade Civil (OSC), a reapresentação da proposta quando da abertura de novo 
Edital de Chamamento Público.
Art. 45 O valor total de recursos disponibilizados para as parcerias com vigência no biênio 2022/2023, e a 
previsão dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias, será indicada nos orçamentos dos 
exercícios seguintes, havendo aporte através dos destinadores sendo pessoas físicas ou jurídicas.

CAPÍTULO XX
DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Art. 46 A execução dos Projetos aprovados e financiados serão acompanhados e monitorados de forma 
articulada entre o Órgão Gestor da Política de Assistência Social (SEBES) e Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa (COMUPI), conforme Comissão de Monitoramento e Avaliação designada pela 
Portaria SEBES n.º 12/2022, de 1 de Fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Município na data 
de 03 de fevereiro de 2022.
§ 1º A comissão de monitoramento e avaliação é a instância administrativa colegiada responsável pelo 
monitoramento do conjunto de parcerias, pela proposta de aprimo- ramento dos procedimentos, pela 
padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do 
controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de 
monitoramento e avaliação.
§ 2º As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão 
adequada e regular das parcerias, e devem ser registradas na plataforma eletrônica, por meio de relatório 
técnico, no qual constará no mínimo:
I. Descrição sumária das atividades e metas previstas para o período.
II. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social 
obtido em razão da execução do objeto no período, com base nos indicadores estabelecidos (parâmetros de 
aferição das metas) e aprovados no plano de trabalho.
III. Valores efetivamente transferidos pela administração pública no período.
§ 3º A comissão de monitoramento e avaliação se reunirá periodicamente a fim de avaliar a execução das 
parcerias pactuadas por meio do Termo de Fomento.

CAPÍTULO XXI
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 47 A prestação de contas obedecerá aos prazos e condições assinalados no Termo de Fomento e pelas 
normativas expedida pelo Órgão Gestor municipal e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 
vigência à época da prestação realizada, sob pena de suspensão dos repasses, as quais serão atestadas pelo 
gestor da parceria, designado pela Portaria SEBES nº. 82, de 1 de outubro de 2021, publicada no Diário 
Oficial do Município (DOM).
§ 1º No que se refere a prestação de contas, a Organização da Sociedade Civil (OSC), deverá realizar a 
mesma por meio da plataforma eletrônica, acessado pelo site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.
(www.2.bauru.sp.gov.br/financas/entidade/sistemadeprestacaodecontasdoterceiroset or)
§ 2º Para fins de prestação de contas anual e final, a Organização da Sociedade Civil (OSC) deverá 
apresentar relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica, que conterá:
I. A demonstração do alcance de metas referentes ao período de que trata a prestação de contas.
II. A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto.
III. Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como lista de presença, fotos, 
vídeos, entre outros.
IV. Os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida quando houver.
V. Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas.
VI. Do grau de satisfação do público-alvo que, poderá ser indicado por meio de pesquisa de 
satisfação, entre outros.
VII. Da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto da parceria.
§ 3º Sempre que necessário o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMUPI), poderá solicitar 
à Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES), e ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
(FUMPI) informações quanto à prestação de contas do(s) Projeto(s) em execução.

CAPÍTULO XXII DAS SANÇÕES
Art. 48 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da legislação 
vigente que norteiam o presente certame, a administração pública poderá garantida a prévia defesa, aplicar 
à Organização da Sociedade Civil (OSC), as seguintes sanções:
I. Advertência: sanção de caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades 
praticadas pela Organização da Sociedade Civil (OSC) no âmbito da parceria que não justifiquem a 
aplicação de penalidade mais grave.
II. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos: será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na 
celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição de penalidade mais 
grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, 
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provierem para a administração pública.
III. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria 
ou contrato com órgão e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja provida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida, sempre que a Organização da Sociedade Civil (OSC) ressarcir a 
administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso II.
Parágrafo único – A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de 
competência exclusiva do Chefe do Executivo municipal.
Art. 49 A Organização da Sociedade Civil (OSC), na hipótese de aplicação das sanções descritas nos 
incisos II e III do art. 41, fica facultada defesa no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de abertura de 
vista dos autos processuais.

CAPÍTULO XXIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 50 Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus 
Anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data limite para envio da 
proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail comupi@bauru.sp.gov.br para manifestação da 
Comissão de Análise de Projetos.
Art. 51 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos neste Edital. 
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As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados aos autos do processo de 
Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
Art. 52 Eventuais modificações no presente Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de 
esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando‐se o prazo 
inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da 
isonomia.
Art. 53 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo 
ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer 
natureza.
Art. 54 A Organização da Sociedade Civil (OSC) é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar 
a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do 
fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.
Parágrafo único – Em ocorrendo a descoberta da falsidade e/ou inverdade após a celebração da parceria, 
o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que 
trata o Art. 73 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal n.º 13.214, de 14 
de dezembro de 2015.
Art. 55 Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à 
participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das Organizações da Sociedade Civil 
(OSC) proponentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da Administração 
Pública.
Art. 56 É obrigatória a referência à Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES), ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMUPI), e ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
(FUMPI) em todos os materiais de divulgação das ações executadas pelo projeto proposto.
Parágrafo único – A Organização da Sociedade Civil (OSC) deverá divulgar em suas mídias sociais e 
em locais visíveis de sua sede social e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias 
celebradas com a Administração Pública.
Art. 57 O presente Edital terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar       da data da homologação 
do resultado definitivo.
Art. 58 Casos especiais ou omissos, não previstos neste Edital serão decididos pela Comissão de Análise 
de Projetos do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMUPI) e pela Comissão de Finanças, 
Orçamento e Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FUMPI)
Art. 59 Fica eleito o Foro da Comarca de Bauru, para fins de questionamento judicial pertinente a este 
Edital de Chamamento Público.

CAPÍTULO XXIV DOS ANEXOS
Art. 60 Constituem Anexos ao presente Edital, dele fazendo parte integrante::
Anexo I – Ofício endereçado ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMUPI) com a descrição do 
Projeto Proposto.
Anexo II – Proposta do objeto da parceria. Anexo III – Descrição Técnica do Projeto. Anexo IV – Plano 
de Trabalho.
Anexo V – Declaração de Ciência e Concordância.
Anexo VI – Declaração de experiência prévia, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante.
Anexo VII – Declaração de Ausência de Impedimentos.
Anexo VIII – Declaração de Instalações e Condições Materiais. Anexo IX – Declaração das Obrigações 
Trabalhistas.
Anexo X – Declaração de não possuir no  seu quadro de dirigente membro da Administração Pública.
Anexo XI – Relação Nominal dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil (OSC)
Anexo XII – Termo de Fomento na modalidade Auxilio
Anexo XIII – Termo de Fomento na modalidade Subvenção

(PAPEL TIMBRADO)
ANEXO I OFÍCIO Nº /2022
AO
CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA (COMUPI)
A/C Sra. Dalva Maria da Silva Presidente do COMUPI
A Organização da Sociedade Civil    , vem por meio deste 
encaminhar a esse  Conselho de Direitos a descrição da Proposta do Projeto  e 
documentos, referente ao Edital de Chamamento Público nº26/ 2022.
Bauru, , de 2022.

_____________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC

(PAPEL TIMBRADO)
ANEXO II

PROPOSTA DO OBJETO DA PARCERIA
I - Identificação:
- informação geral da OSC: CNPJ/MF, endereço, bairro, cidade, Estado, CEP, e- mail, telefone; 
descrever a missão da OSC, a finalidade, capacidade de atendimento considerando sua estrutura física, 
pessoal e os recursos materiais e financeiros.
II - Identificação da parceria pretendida:
- descrever o Projeto, território onde serão executados e as metas.
III - Diagnóstico da realidade:
- descrever a realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver através deste projeto, 
demonstrado o nexo causal entre a realidade e as atividades a serem desenvolvidas.
IV - Indicadores:
- descrever os indicadores que aferirão o cumprimento das metas e prazos para a execução das ações e 
para o cumprimento das metas.
Bauru, de 2022.
_______________________________ ____________________________
Representante legal da OSC Técnico Responsável

(PAPEL TIMBRADO)
ANEXO III

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO
1. IDENTIFICAÇÃO
1.1. Identificação da Organização da Sociedade Civil (OSC) Proponente
Nome:
CNPJ/MF e data de inscrição: Endereço:

Bairro:
Município:
UF:
CEP:
Telefone:
E-mail:
Página da WEB (site):
1.2. Dados do Representante Legal
Nome:
RG:
CPF/MF:
Nacionalidade: Estado Civil: Endereço: Bairro: Município:
UF:
CEP:
Telefone: E-mail:

1.3. Descrição do Projeto
Título:
Local de Execução:
Prazo de Execução:
Objetivos:
Ações/Metodologia:
Indicadores de Resultado:
Público Alvo:
2. INFORMAÇÕES DO VALOR DA CONTRAPARTIDA (se houver) Valor da 
Contrapartida:
Valor Total do Projeto:
3. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL
Descrição da capacidade técnica-operacional da Entidade, incluindo aspectos físicos, recursos humanos, 
mobiliário, etc.
4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Informações que a OSC proponente julgar serem necessárias para a melhor compreensão do Projeto não 
mencionadas anteriormente.
Bauru, de de 2022.
_______________________ ___________________
Representante legal da OSC Técnico Responsável

(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO IV PLANO DE TRABALHO
Organização da Sociedade Civil:   
CNPJ:  
Projeto:   Exercício:   Nome do Responsável pela OSC:                      
Nome do Técnico Responsável pela execução do Projeto Proposto:    
I – Identificação da Organização da Sociedade Civil
1.1. Endereço da Sede:   
1.2. e-mail da Sede:   
1.3. Telefone da Sede:   
1.4. Nome da Unidade Executora:   
1.5. e-mail da Unidade Executora  
1.6. Telefone da Unidade Executora:   
1.7. Missão:   
1.8. Finalidade:   
II. Estrutura física e organizacional da Organização da Sociedade Civil (OSC)

2.1. A capacidade de atendimento considerando sua estrutura física, acessibilidade e pessoal.
2.2. Os recursos materiais (provisões) e financeiros para desenvolver as atividades do projeto 
objeto da parceria (citar as parcerias de campanhas, doações)
III- Eixo Temático do projeto 3.1.Área de atuação do projeto
IV- Diagnóstico da realidade que será objeto da parceria
4.1 Descrever com clareza a realidade que será objeto da parceria, que contenha:
a) caracterização do público-alvo/usuários do projeto, com informações sobre o perfil etário e 
socioeconômico.
b) informações sobre vulnerabilidades e riscos sociais do território.
V - Descrição do projeto
5.1 Do objetivo geral proposto.
5.2 Das atividades a serem realizadas:
a) Identificação dos tipos de atividades
b) Da capacidade técnica e operacional para execução do projeto proposto: Recursos Humanos, 
financeiro, equipamentos e materiais de consumo.
c) Da periodicidade e/ou carga horária das atividades a serem executadas.
d) Da metodologia e estratégias a serem adotadas para a execução do projeto
5.3 Das metas
a) Quantidade de crianças e/ou e de adolescentes que serão atendidos pelo projeto.
b) Do nexo entre a meta estabelecida e a atividade a ela relacionada.
5.4 Da Acessibilidade
Dos espaços, equipamentos, bens ou serviços, adaptados para pessoas com deficiência e/ ou com 
mobilidade reduzida.
5.5 Dos Custos
a) Identificar os valores necessários para a execução do Projeto.
c) Identificar contrapartidas.
d) Descrever com clareza a aplicação dos recursos repassados.
5.6 Da articulação com a Rede Sócioassistencial e/ou demais políticas públicas:
a) Rede pública
b) Rede privada
c) Parcerias
5.7 Dos Indicadores
a) Pontuar os indicadores para cumprimento das metas
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b) Pontuar os Indicadores de Impacto Social (indicadores e instrumentais)

VI - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E/OU AÇÃO PROPOSTA
(inserir 1 quadro para cada projeto proposto)

ATIVIDADE / AÇÃO
PRAZO DAS ATIVIDADES/MÊS - 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VII - PLANO DE APLICAÇÃO
7.1- RECURSOS HUMANOS (inserir 1 quadro para cada projeto pleiteado).

Fonte de Recurso:

QT Formação 
Profissional Cargo C/H Regime 

Trabalhista Salário
Encargos Sociais e Trabalhistas Total

FGTS IRRF PIS INSS Benefícios 13º
salário Rescisão Férias Demais

Encargos

Fonte de Recurso: Próprio

QT Formação 
Profissional Cargo C/H Regime 

Trabalhista Salário
Encargos Sociais e Trabalhistas Total

FGTS IRRF PIS INSS Benefícios 13º
Salário Rescisão Férias Demais

Encargos

Obs: Relacionar todos os funcionários vinculados ao projeto proposto, com a previsão dos encargos 
sociais e trabalhistas, e demais compromissos que deverão estar previstos, bem como profissionais a 
serem contratados.
7.2. DESPESAS DE CUSTEIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Fonte de Recurso: 
Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total

7.3. DESPESAS DE CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total

7.4. DESPESAS DE CAPITAL / AUXÍLIO (Equipamento e Material Permanente)
Fonte de Recurso: 

Natureza da despesa Custo Mensal Custo Total

VIII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
8.1 - RECURSOS HUMANOS

Concedente

1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ªParcela 10ªParcela 11ªParcela 12ªParcela

8.2 DESPESAS DE CUSTEIO - SERVIÇOS DE TERCEIROS
Concedente

1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ªParcela 10ªParcela 11ªParcela 12ªParcela

8.3 DESPESAS DE CUSTEIO – MATERIAL DE CONSUMO

Concedente

1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ªParcela 10ªParcela 11ªParcela 12ªParcela

8.4 DESPESAS DE CAPITAL / AUXÍLIO
Concedente –

1ªParcela 2ªParcela 3ªParcela 4ªParcela 5ªParcela 6ªParcela 7ªParcela 8ªParcela 9ªParcela 10ªParcela 11ªParcela 12ªParcela

IX - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Atividade Quadrimestre MAIO SETEMBRO JANEIRO ANUAL

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

Janeiro a abril 10/05/2022
Maio a Agosto 10/09/2022

Setembro 
a

Dezembro
10/01/2023

Anual 20/01/2023

Bauru, de de 2022
__________________________ ___________________________
Representante legal da OSC Técnico Responsável

(PAPEL TIMBRADO)
ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA
Declaro que a (Organização da Sociedade Civil - OSC) está ciente e concorda com as disposições previstas 
no Edital COMUPI n.º 26/2022 Chamamento Público
Nº 03/2022 e anexos, bem como se responsabiliza, sob a pena da legislação
vigente, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo do 
referido certame.
Bauru, de de 2022.

____________________________________________
Assinatura representante legal da OSC

(PAPEL TIMBRADO)
ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA
(do objeto da parceria ou semelhante)

Deverá constar neste documento breve relato de experiências anteriores, especificando no mínimo:
I – O serviço, programa ou projeto executado anteriormente e período executado.
II – Usuários atendidos.
III – Meta atendida/executada.
IV – Objetivos e finalidades institucionais V - Capacidade técnica e operacional
VI – Unidade executora constando o endereço
Bauru de de 2022.

_____________________________________
Representante legal da OSC

(PAPEL TIMBRADO)
ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
Declaro que não há impedimentos para celebração do presente Termo de Fomento,  pela  da Organização 

da Sociedade Civil (OSC)
____________________________________________________________________________________
__________________________, conforme disposto na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, 
alterada pela Lei Federal n.º 13.214, de 14 de dezembro de 2015, e pelo Decreto Federal n.º 8.726 de 27 de 
abril de 2016, bem como pelo Edital COMUPI n.º26/2022
Chamamento Público nº 03/2022, publicado no Diário Oficial do Município(DOM) na data de 
03/02/2022, no que se refere ao repasse de recursos financiamentos para o exercício de 2022.
Bauru, de de 2022

Atenciosamente,
________________________________

Representante legal da OSC

(PAPEL TIMBRADO)
ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS
Declaro que a Organização da Sociedade Civil,    possui instalações e condições materiais 
necessárias para execução do objeto da parceria.
Bauru, de de 2022

Atenciosamente,
______________________________

Representante legal da OSC

(PAPEL TIMBRADO)
ANEXO IX

DECLARAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
Declaro que a Organização da Sociedade Civil   se responsabiliza pelas obrigações trabalhistas 
inerentes à contratação de recursos humanos que não estejam previstas no Plano de Trabalho.
Bauru,_________de_____de________ 2022

Atenciosamente,
________________________________________

Representante legal da OSC
(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR NO SEU QUADRO DE DIRIGENTES MEMBRO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Declaro que a Organização da Sociedade Civil (OSC) não possui no seu quadro de dirigente membro 
da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o Termo de Fomento, 
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau.
Bauru,________de_______de__________ 2022

Atenciosamente,
_______________________________________

Representante legal da OSC

ANEXO XI
RELAÇÃO NOMINAL DOS INTEGRANTES DA DIRETORIA

NOME 
COMPLETO CARGO D.N RG ÓRGÃO 

EMISSOR DATA CPF ENDEREÇO 
COMPLETO EMAIL

Bauru, de de 2022.
Atenciosamente,

________________________________
Representante legal da OSC
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ANEXO XII
Termo de Fomento na modalidade Auxilio

TERMO DE FOMENTO N.º XXXXX/2022     
PROCESSO N.º XXX/2022
EDITAL nº26/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 03 / 2022
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FUMPI)
TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), XXXXXXXXXX, 
PARA REPASSE DE RECURSOS NA MODALIDADE AUXÍLIO, DE ACORDO COM AS 
DIRETRIZES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, COM AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 
Nº 13.204/2015, QUE ESTABELECE O REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS, 
QUE ENVOLVE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC).  
Em XXXX de XXXXX de 2022, de um lado a Prefeitura Municipal de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por Ana Cristina de Carvalho Sales 
Toledo, Secretária Municipal do Bem-Estar Social (SEBES) e Gestora do Fundo Municipal da Assistência 
Social (FMAS), doravante denominado MUNICÍPIO / SEBES, e do outro lado a Organização da 
Sociedade Civil (OSC), sem fins econômicos, XXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXX, 
com sede cito a XXXXXXXXX, representada pelo (a) seu (sua) presidente, XXXXXXXXXXXX, RG 
XXXXXXXXXX, CPF XXXXXXXXXXXX, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Federal 
nº 13.019/2014, com as alterações trazidas pela Lei nº 13.204/2015, que estabelece o regime jurídico das 
parcerias voluntárias, que envolvem transferências de recursos financeiros entre a Administração Pública 
e as Organizações da Sociedade Civil (OC), em regime de cooperação mútua, para a consecução de 
finalidades de interesse público, definindo diretrizes para a política de colaboração com as Organizações 
da Sociedade Civil (OSC), e da Lei Municipal nº ________ de 2022, a qual autoriza o repasse de recursos 
públicos municipais às Organizações da Sociedade Civil (OSC), por meio de Termo de Fomento, mediante 
as cláusulas e condições estabelecidas, o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto

1 Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros, por meio do 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FUMPI), destinados ao desenvolvimento do “Projeto 
XXXXXXXXXXXXXX”, conforme proposta apresentada e selecionada por meio do Chamamento 
Público COMUPI n. 03/2022, o qual teve a finalidade de selecionar proposta de projetos para composição 
do Banco de Projetos para a vigência 2022-23, conforme diretrizes dos Padrões Normativos do Órgão 
Gestor da Política Municipal de Assistência Social (SEBES), bem como de acordo com o Plano de Trabalho 
constante às fls. XXXXXX do Processo n.º 47.596/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA
Das Obrigações da Organização da Sociedade Civil (OSC)

2.1 Participar da Rede Socioassistencial do município, conforme preconiza a Lei Federal n.º 8.742, de 7 
de dezembro de 1993, a qual dispõe sobre a organização da Assistência Social (LOAS), alterada pela Lei 
Federal n.º 12.435, de 6 de julho de 2011, a institui o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e demais 
legislações pertinentes. 
2.2 Zelar pelos padrões de qualidade do projeto pactuado neste ajuste, de acordo com as diretrizes técnicas 
da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES) e do respectivo Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa (COMUPI).
2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho aprovado pela Comissão de Seleção do Chamamento 
Público COMUPI n.º XXX/2022, estabelecido a partir dos Padrões Normativos do Órgão Gestor da política 
de Assistência Social (SEBES), sendo vedada sua alteração, exceto em decorrência de decreto de estado de 
calamidade pública que impossibilite a realização do objeto da parceria proposta, mediante apresentação 
de justificativa, devidamente acatada pelo Poder Público.
2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados para a execução do Projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeiras previstas no item 
2.9, conforme Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil (OSC), observando o 
princípio da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da 
eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade 
e durabilidade.
2.5 Apresentar quadrimestralmente à Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES) a prestação de 
contas parcial referente aos recursos auferidos no período, bem como anualmente, conforme Instruções do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da 
Organização da Sociedade Civil (OSC).
2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de Fomento, 
encaminhando quadrimestralmente relatório das ações desenvolvidas ao Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa (COMUPI), bem como ao Órgão Gestor da Política de Assistência Social (SEBES), com a 
finalidade de assegurar a transparência da utilização dos recursos repassados.
2.7 Divulgar a parceria da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES) e Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa COMUPI), como órgãos financiadores do projeto nos meios de comunicação, 
materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos públicos e placas de identificação, 
conforme modelo aprovado pelos órgãos financiadores do projeto proposto.
2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo de Fomento em conta 
bancária específica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada 
sua transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil (OSC).
2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos repassados em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver prevista 
em prazos menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta 
de poupança. Os rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que 
acompanharão as prestações de contas quadrimestrais.
2.10 A Organização da Sociedade Civil (OSC) se compromete que os trabalhadores contratados não 
guardam qualquer vínculo empregatício com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade 
deste último em relação às obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela OSC.
2.11 Apresentar os documentos fiscais originais das compras ou prestação de serviços realizados, que 
comprovem as despesas de acordo com o disposto na Resolução nº 03/2017 do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP), contendo a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei 
Municipal Autorizadora e identificação do órgão concessor e justificativa. Acompanharão as notas fiscais 
de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento do Imposto Sobre Serviço (ISS), 
sendo de responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar juntamente com a nota fiscal a 
Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais.
2.12 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao fornecedor, 
boleto com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro, que o 

fato seja devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, 
data e identificação (RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme art. 53 da Lei Federal n.º 
13.019/2014, e suas alterações pela Lei Federal nº. 13.204/2015.
2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Pública Municipal, bem como ao Tribunal de 
Contas, quando aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria.
2.14 Manter guardado em boa ordem pelo período de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual, os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 
2.15 A Organização da Sociedade Civil (OSC) adquirente do bem permanente com recursos provenientes 
da celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração 
pública, na hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável.  
2.16 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 2022-2022, e 
havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta do Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa( FUMPI), através de Guia de Recolhimento (GRE).

CLÁUSULA TERCEIRA
Das Obrigações do Município

Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES)
3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil (OSC) os recursos financeiros, indicados na Lei Municipal 
Autorizadora nº XXXX de XX de XXXX de 2022 objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa (FUMPI) em parcelas ou em parcela única, conforme cronograma de desembolso. 
3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil (OSC) na execução do projeto proposto, 
objeto do presente Termo de Fomento.
3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente a execução do objeto proposto pela Organização 
da Sociedade Civil (OSC) através dos indicadores de avaliação constantes no Plano de Trabalho.
3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil (OSC) adote as providências 
cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade.
3.5 Disponibilizar ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMUPI), colegiado este a qual 
está vinculado o financiamento do Termo de Fomento, os relatórios das atividades da Organização da 
Sociedade Civil (OSC) quando solicitado.
3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres de 
outras áreas quando julgado pertinente. 
3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em consideração 
a parceria celebrada, submetendo à Comissão de Monitoramento e Avaliação para homologação.
3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil (OSC), estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receitas e despesas realizadas, a sua conformidade e o cumprimento das normas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 
3.9 Definir a titularidade dos bens adquiridos com os recursos repassados, objeto deste Termo de Fomento, 
após a finalização da parceria, visando assegurar a continuidade do pactuado, seja por meio da celebração 
de nova parceria com uma congênere, seja pela execução direta do objeto pela administração pública, 
retirando-os no prazo máximo de até noventa dias da apresentação da prestação de contas final.
3.10 Transferir para uma congênere ou assumir a responsabilidade de execução do objeto deste Termo 
de Fomento caso haja fato relevante, impedindo a descontinuidade dos serviços, programas ou projetos 
executados.

CLÁUSULA QUARTA
Do Financiamento

4.1 O Município / Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES), através do Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa (FUMPI) destinará o valor total de R$ XXXXXXX, vinculado à Função 
Programática 08.241.0009.2.035 para o financiamento do projeto proposto, em conta aberta em Banco 
Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovados em 
extratos bancários, a ser pago em parcela única conforme cronograma de desembolso.
4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil (OSC) que utilizar recursos na modalidade 
fixada no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município 
proporcionalmente ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência.
4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Fomento, conforme item 6.1, 
dando-se o prazo de 45 dias, prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido 
o prazo estipulado, o Gestor da Parceria deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa (COMUPI) e o Tribunal de Contas do estado de São Paulo (TCESP) por meio de ofício. 
4.4 A Organização da Sociedade Civil (OSC) deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa (FUMPI) em sua respectiva conta através da Guia de Recolhimento (GRE).
4.5 A utilização dos recursos repassados para a execução do projeto proposto, ficam condicionados a 
padronização das despesas orçamentárias, conforme estabelecido pelo Decreto Municipal n.º 13.460 de 
julho de 2017, bem como pelo Manual de Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru, o 
qual pode ser acessado pelo site oficial da Prefeitura.
 (www2.bauru.sp.gov.br/financas/entidade/terceirosetor/manual).
4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em conformidade com 
as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).

CLÁUSULA QUINTA
Da Execução

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação 
pertinente, respondendo cada um dos Partícipes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município/ Secretaria Municipal do Bem-
Estar Social (SEBES), dentro do prazo regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando 
asseguradas a seus agentes qualificados o poder discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, 
justificativas com relação às disfunções porventura havidas na execução. 
5.3 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle Interno 
e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e aos locais de execução do objeto deste Termo de Fomento.

CLÁUSULA SEXTA
Da Prestação de Contas

6.1 A Organização da Sociedade Civil (OSC) cumprirá as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo (TCESP), e demais legislação vigente, sendo:
I -  Apresentar relatório físico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente de acordo com a fonte de repasse do recurso.
II - Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo de 
Fomento, de acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e 
conciliação bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso.  
III- Apresentação de Prestação de Contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 
15 (dias) dias do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro 
quadrimestre. 
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IV- Apresentar quadrimestralmente junto com o Acompanhamento das Contas as Certidões 
Negativas de Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 
3o Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Caso ocorra a isenção 
do pagamento de encargos, juntar a documentação comprobatória.
V- Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos 
técnicos e financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto 
foi executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 
VI-  Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, 
dos saldos financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública.
VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil (OSC) de qualquer obrigação 
estabelecida neste ajuste ensejará na suspensão dos pagamentos e devolução dos valores repassados, sem 
prejuízo da adoção das sanções previstas na cláusula sétima do presente termo.
Parágrafo único – A prestação de contas deverá ser realizada por meio da plataforma eletrônica da 
Prefeitura Municipal de Bauru.
www.2.bauru.sp.gov.br/financas/entidade/sistemadeprestacaodecontasdoterceirosetor
6.2 Para fins de prestação de contas anual e final, a Organização da Sociedade Civil (OSC) deverá apresentar 
relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica, que conterá:
I. A demonstração do alcance de metas referentes ao período de que trata a prestação de contas.
II. A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto.
III. Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como lista de presença, fotos, 
vídeos, entre outros.
IV. Os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida quando houver.
V. Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas.
VI. Do grau de satisfação do público-alvo que poderá ser indicado por meio de pesquisa de 
satisfação, entre outros.
VII. Da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto da parceria.

CLÁUSULA SÉTIMA 
Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil (OSC)

7.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da legislação vigente 
que norteiam o presente certame, a administração pública poderá garantida a prévia defesa, aplicar à 
Organização da Sociedade Civil (OSC), as seguintes sanções:
I. Advertência: sanção de caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades 
praticadas pela Organização da Sociedade Civil (OSC) no âmbito da parceria que não justifiquem a 
aplicação de penalidade mais grave.
II. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos: será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na 
celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição de penalidade mais 
grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, 
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provierem para a administração pública.
III. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria 
ou contrato com órgão e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja provida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida, sempre que a Organização da Sociedade Civil (OSC) ressarcir a 
administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso II.
7.2 A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de competência 
exclusiva do Chefe do Executivo municipal.
7.3 A Organização da Sociedade Civil (OSC), na hipótese de aplicação das sanções descritas nos incisos II 
e III do item 7.1, fica facultada defesa no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de abertura de vista dos 
autos processuais.

CLÁUSULA OITAVA
Da Vigência

O presente Termo de Fomento terá vigência referente ao biênio 2022-2023.
CLÁUSULA NONA

Da Alteração e da Denúncia
9.1 O presente Termo de Fomento poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por 
conveniência dos partícipes, sendo precedida de parecer do Gestor da Parceria e Projeto de Lei.
9.2 O presente Termo de Fomento poderá ser rescindido, por conveniência dos partícipes, após notificação 
prévia de 60 (sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil 
(OSC), deverá ser precedida da entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos 
recebidos até o momento.

CLÁUSULA DÉCIMA
Da Rescisão

Constitui motivo para rescisão do termo em referência o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho e a falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Do Foro

Para dirimir as questões oriundas deste Termo de Fomento, que não forem solucionadas administrativamente, 
as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Bauru, XX de XXXXXX de 2022.
ANA CRISTINA DE CARVALHO SALES TOLEDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL
_________________________________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
TESTEMUNHAS:
_______________________ ______________________________
Nome: Nome:
RG: RG:

ANEXO RP12 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO – TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:XXXXXXXXXXXXXXXXX
TERMO DE FOMENTO Nº XXXXX / 2022

OBJETO: “Projeto XXXXXXXXXXXX”
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (TCESP), cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico.
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados 
abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP).
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o art. 90 da 
Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil.
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação.
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Bauru, XX de XXXXXX de 2022.
GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial: 
Bauru - SP
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s): 
Assinatura:______________________________________________________
Responsável legal
PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
RG: 
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo: Rua Gustavo Maciel, 22-40, Jardim Nasralla, 
CEP :
E-mail institucional: 
E-mail pessoal:
 Telefone(s): 
Assinatura: ____________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial: 
CEP: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s): 
Assinatura: ______________________________________________________
PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:
Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cargo: Presidente
CPF: XXXXXXXXXX
RG: XXXXXXXXXXX
Data de Nascimento: XXXXXXXX
Endereço residencial completo: Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail institucional: XXXXXXXXXXXXXXX
E-mail pessoal: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefone(s):  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Assinatura: __________________________________________

ANEXO XIII
Termo de Fomento na modalidade Subvenção

TERMO DE FOMENTO N.º XXXXX/2022     
PROCESSO N.º XXXXXX/2022
EDITAL nº26/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 03 / 2022
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA (FUMPI)
TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), XXXXXXXXXX, 
PARA REPASSE DE RECURSOS NA MODALIDADE SUBVENÇÃO, DE ACORDO COM AS 
DIRETRIZES DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, COM AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 
Nº 13.204/2015, QUE ESTABELECE O REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS, 
QUE ENVOLVE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC).  
Em XXXX de XXXXX de 2022, de um lado a Prefeitura Municipal de Bauru, com sede à Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, neste ato representado por Ana Cristina de Carvalho Sales 
Toledo, Secretária Municipal do Bem-Estar Social (SEBES) e Gestora do Fundo Municipal da Assistência 
Social (FMAS), doravante denominado MUNICÍPIO / SEBES, e do outro lado a Organização da 
Sociedade Civil (OSC), sem fins econômicos, XXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXX, 



88 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 05 DE FEVEREIRO DE 2.022

com sede cito a XXXXXXXXX, representada pelo (a) seu (sua) presidente, XXXXXXXXXXXX, RG 
XXXXXXXXXX, CPF XXXXXXXXXXXX, têm como justo e compromissado, nos termos da Lei Federal 
nº 13.019/2014, com as alterações trazidas pela Lei nº 13.204/2015, que estabelece o regime jurídico das 
parcerias voluntárias, que envolvem transferências de recursos financeiros entre a Administração Pública 
e as Organizações da Sociedade Civil (OC), em regime de cooperação mútua, para a consecução de 
finalidades de interesse público, definindo diretrizes para a política de colaboração com as Organizações 
da Sociedade Civil (OSC), e da Lei Municipal nº ________ de 2022, a qual autoriza o repasse de recursos 
públicos municipais às Organizações da Sociedade Civil (OSC), por meio de Termo de Fomento, mediante 
as cláusulas e condições estabelecidas, o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto

Constitui objeto deste Termo de Fomento a transferência de recursos financeiros, por meio do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FUMPI), destinados ao desenvolvimento do “Projeto 
XXXXXXXXXXXXXX”, conforme proposta apresentada e selecionada por meio do Chamamento 
Público COMUPI n. 03/2022, o qual teve a finalidade de selecionar proposta de projetos para composição 
do Banco de Projetos para a vigência 2022-2023, conforme diretrizes dos Padrões Normativos do Órgão 
Gestor da Política Municipal de Assistência Social / SEBES, bem como de acordo com o Plano de Trabalho 
constante as fls. XXXXXX do Processo n.º xXXXXX /2022.

CLÁUSULA SEGUNDA
Das Obrigações da Organização da Sociedade Civil (OSC)

2.1 Participar da Rede Socioassistencial do município, conforme preconiza a Lei Federal n.º 8.742, de 7 
de dezembro de 1993, a qual dispõe sobre a organização da Assistência Social (LOAS), alterada pela Lei 
Federal n.º 12.435, de 6 de julho de 2011, a institui o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e demais 
legislações pertinentes. 
2.2 Zelar pelos padrões de qualidade do projeto pactuado neste ajuste, de acordo com as diretrizes técnicas 
da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES) e do respectivo Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa (COMUPI).
2.3 Executar as ações previstas no Plano de Trabalho aprovado pela Comissão de Seleção do Chamamento 
Público COMUPI n.º XXX/2022, o qual deve estar em consonância com diretrizes de garantia de direitos 
da pessoa idosa, sendo vedada sua alteração, exceto em decorrência de decreto de estado de calamidade 
pública que impossibilite a realização do objeto da parceria proposta, mediante apresentação de 
justificativa, devidamente acatada pelo Poder Público.
2.4 Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados para a execução do Projeto, objeto deste 
Termo de Fomento, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeiras previstas no item 
2.9, conforme Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil (OSC), observando o 
princípio da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impessoalidade, da economicidade, da 
eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca da qualidade 
e durabilidade.
2.5 Apresentar quadrimestralmente à Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES) a prestação de 
contas parcial referente aos recursos auferidos no período, bem como anualmente, conforme Instruções do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente da 
Organização da Sociedade Civil (OSC).
2.6 Cumprir continuamente e integralmente as metas estabelecidas no presente Termo de Fomento, 
encaminhando quadrimestralmente relatório das atividades desenvolvidas ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa (COMUPI), bem como ao Órgão Gestor da Política de Assistência Social 
(SEBES), com a finalidade de assegurar a transparência da utilização dos recursos repassados.
2.7 Divulgar a parceria da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES) e Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa (COMUPI), como órgãos financiadores do projeto nos meios de comunicação, 
materiais de divulgação, home page, veículos adquiridos com os recursos públicos e placas de identificação, 
conforme modelo aprovado pelos órgãos financiadores do projeto proposto.
2.8 Manter e movimentar os recursos repassados na utilização do objeto deste Termo de Fomento em conta 
bancária específica da parceria, em instituição financeira indicada pela administração pública, sendo vedada 
sua transferência para demais contas existentes da Organização da Sociedade Civil (OSC).
2.9 Aplicar obrigatoriamente os recursos repassados em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver prevista 
em prazos menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, em caderneta 
de poupança. Os rendimentos auferidos deverão ser demonstrados através de extratos bancários, que 
acompanharão as prestações de contas quadrimestrais.
2.10 A Organização da Sociedade Civil (OSC) se compromete que os trabalhadores contratados não 
guardam qualquer vínculo empregatício com o município, inexistindo, também, qualquer responsabilidade 
deste último em relação às obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela OSC.
2.11 Apresentar os documentos fiscais originais das compras ou prestação de serviços realizados, que 
comprovem as despesas de acordo com o disposto na Resolução nº 03/2017 do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP), contendo a indicação do número do Termo de Fomento, número da Lei 
Municipal Autorizadora e identificação do órgão concessor e justificativa. Acompanharão as notas fiscais 
de prestação de serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento do Imposto Sobre Serviço (ISS), 
sendo de responsabilidade do tomador do serviço a sua retenção ou anexar junto com a nota fiscal a Certidão 
Negativa de Retenção de Notas Fiscais.
2.12 Comprovar os pagamentos através da cópia da transferência bancária diretamente ao fornecedor, 
boleto com autenticação mecânica, ou não havendo outro meio senão o pagamento em dinheiro, que o 
fato seja devidamente justificado e conste no documento carimbo especificando a empresa, com nome, 
data e identificação (RG e CPF) do responsável pelo recebimento, conforme art. 53 da Lei Federal n.º 
13.019/2014, e suas alterações pela Lei Federal nº. 13.204/2015.
2.13 Possibilitar o livre acesso não somente da Administração Pública Municipal, bem como ao Tribunal de 
Contas, quanto aos documentos e locais de execução do objeto do presente termo de parceria.
2.14 Manter guardado em boa ordem pelo período de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas anual, os documentos originais que compuseram as prestações de contas do exercício. 
2.15 A Organização da Sociedade Civil (OSC) adquirente do bem permanente com recursos provenientes 
da celebração da parceria, deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração 
pública, na hipótese de extinção ou denúncia, ficando gravado como inalienável.  
2.16 Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 2022-2023, e 
havendo saldo no primeiro dia do mês seguinte deverá ser devolvida a respectiva conta do Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa (FUMPI), através de Guia de Recolhimento (GRE).
2.17 Abster-se, durante a vigência da parceria, de ter como dirigente, membro do Poder Público ou Ministério 
Público, dirigente de órgãos ou entidade da administração pública municipal, bem como parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade.

CLÁUSULA TERCEIRA
Das Obrigações do Município

Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES)
3.1 Transferir à Organização da Sociedade Civil (OSC) os recursos financeiros, indicados na Lei Municipal 
Autorizativa nº XXXX de XX de XXXX de 2022 objeto deste Termo, através do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa (FUMPI) em parcelas ou em parcela única, conforme cronograma de desembolso. 
3.2 Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil (OSC) na execução do projeto proposto, 
objeto do presente Termo de Fomento.
3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente a execução do objeto proposto pela Organização 
da Sociedade Civil (OSC) através dos indicadores de avaliação constantes no Plano de Trabalho.
3.4 Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil (OSC) adote as providências 
cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade.
3.5 Disponibilizar ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMUPI), colegiado este a qual 
está vinculado o financiamento do Termo de Fomento, os relatórios das atividades da Organização da 
Sociedade Civil (OSC) quando solicitado.
3.6 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros valendo-se de apoio técnico e pareceres de 
outras áreas quando julgado pertinente. 
3.7 Emitir relatório técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando-se em consideração 
a parceria celebrada, submetendo à Comissão de Monitoramento e Avaliação para homologação.
3.8 Analisar a prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil (OSC), estabelecendo 
o nexo de causalidade entre receitas e despesas realizadas, a sua conformidade e o cumprimento das normas 
pertinentes, levando-se em consideração o Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA QUARTA
Do Financiamento

4.1 O Município / Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SEBES), através do Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa (FUMPI) destinará o valor total de R$ XXXXXXX, vinculado à Função 
Programática 08.241.0009.2.035 para o financiamento do projeto proposto, em conta aberta em Banco 
Oficial na qual a mesma deverá ter movimentação e aplicação dos recursos recebidos, comprovados em 
extratos bancários, a ser pago em parcela única conforme cronograma de desembolso.
4.2 Fica facultado à Organização da Sociedade Civil (OSC) que utilizar recursos na modalidade 
fixada no item 4.1 denunciar o Termo de Fomento ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município 
proporcionalmente ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua vigência.
4.3 As parcelas serão suspensas quando do descumprimento deste Termo de Fomento, conforme item 6.1, 
dando-se o prazo de 45 dias, prorrogável por igual período para as devidas regularizações. Transcorrido 
o prazo estipulado, o Gestor da Parceria deverá comunicar o respectivo Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa (COMUPI) e o Tribunal de Contas do estado de São Paulo (TCESP) por meio de ofício. 
4.4 A Organização da Sociedade Civil (OSC) deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a 
vigência deste Termo de Fomento, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído ao Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa (FUMPI) em sua respectiva conta através da Guia de Recolhimento (GRE).
4.5 A utilização dos recursos repassados para a execução do projeto proposto, ficam condicionados a 
padronização das despesas orçamentárias, conforme estabelecido pelo Decreto Municipal n.º 13.460 de 
julho de 2017, bem como pelo Manual de Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura Municipal de Bauru, o 
qual pode ser acessado pelo site oficial da Prefeitura.
 (www2.bauru.sp.gov.br/financas/entidade/terceirosetor/manual).
4.6 Os recursos financeiros deverão ser aplicados na execução do projeto aprovado em conformidade com 
as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).

CLÁUSULA QUINTA
Da Execução

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação 
pertinente, respondendo cada um dos Partícipes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município/ Secretaria Municipal do Bem-
Estar Social (SEBES), dentro do prazo regulamentar de execução/prestação de contas do termo, ficando 
asseguradas a seus agentes qualificados o poder discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, 
justificativas com relação às disfunções porventura havidas na execução. 
5.3 Fica facultado o livre acesso dos servidores dos órgãos repassadores de recursos, do Controle Interno 
e do Tribunal de Contas aos documentos, aos processos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferência e aos locais de execução do objeto deste Termo de Fomento.

CLÁUSULA SEXTA
Da Prestação de Contas

6.1 A Organização da Sociedade Civil (OSC) cumprirá as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo (TCESP), e demais legislação vigente, sendo:
I -  Apresentar relatório físico e financeiro do acompanhamento das contas até o dia 10 (dez) do mês 
subsequente ao vencimento do quadrimestre, acompanhada dos extratos bancários, conciliação bancária 
separadamente de acordo com a fonte de repasse do recurso.
II - Apresentar a Prestação de contas anual até o dia 20/01 do exercício subsequente a este Termo de 
Fomento, de acordo com as orientações intituladas, apresentando relatório final das ações desenvolvidas e 
conciliação bancária evidenciando a utilização dos recursos e eventual devolução, se for o caso.  
III- Apresentação de Prestação de Contas de parcelas vencidas, de um exercício para o outro em 
15 (dias) dias do seu recebimento, cujas notas fiscais serão a partir da última apresentada no terceiro 
quadrimestre. 
IV- Apresentar quadrimestralmente junto com o Acompanhamento das Contas as Certidões 
Negativas de Débitos (FGTS, INSS, IRRF) dos órgãos públicos responsáveis pelos encargos, sendo que, no 
3o Quadrimestre deverão ser anexadas as Certidões até o fechamento do exercício. Caso ocorra a isenção 
do pagamento de encargos, juntar a documentação comprobatória.
V- Apresentar quadrimestralmente e na prestação de contas anual, relatórios com elementos 
técnicos e financeiros que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto 
foi executado conforme o pactuado, com a descrição das atividades, metas e resultados esperados. 
VI-  Apresentar prestação de contas, por ocasião de denúncia, rescisão ou extinção de parceria, 
dos saldos financeiros remanescentes, inclusive das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
devolvendo-os aos cofres público no prazo improrrogável de (30) trinta dias, sob pena imediata de 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública.
VII- O não cumprimento pela Organização da Sociedade Civil (OSC) de qualquer obrigação 
estabelecida neste ajuste ensejará na suspensão dos pagamentos e devolução dos valores repassados, sem 
prejuízo da adoção das sanções previstas na cláusula sétima do presente termo.
Parágrafo único – A prestação de contas deverá ser realizada por meio da plataforma eletrônica da 
Prefeitura Municipal de Bauru.
www.2.bauru.sp.gov.br/financas/entidade/sistemadeprestacaodecontasdoterceirosetor
6.2 Para fins de prestação de contas anual e final, a Organização da Sociedade Civil (OSC) deverá apresentar 
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relatório de execução do objeto, na plataforma eletrônica, que conterá:
I. A demonstração do alcance de metas referentes ao período de que trata a prestação de contas.
II. A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto.
III. Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como lista de presença, fotos, 
vídeos, entre outros.
IV. Os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida quando houver.
V. Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas.
VI. Do grau de satisfação do público-alvo que, poderá ser indicado por meio de pesquisa de 
satisfação, entre outros.
VII. Da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto da parceria.

CLÁUSULA SÉTIMA 
Das Sanções Administrativas à Organização da Sociedade Civil (OSC)

7.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da legislação vigente 
que norteiam o presente certame, a administração pública poderá garantida a prévia defesa, aplicar à 
Organização da Sociedade Civil (OSC), as seguintes sanções:
I. Advertência: sanção de caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades 
praticadas pela Organização da Sociedade Civil (OSC) no âmbito da parceria que não justifiquem a 
aplicação de penalidade mais grave.
II. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos: será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na 
celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição de penalidade mais 
grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, 
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provierem para a administração pública.
III. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria 
ou contrato com órgão e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja provida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida, sempre que a Organização da Sociedade Civil (OSC) ressarcir a 
administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso II.
7.2 A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de competência 
exclusiva do Chefe do Executivo municipal.
7.3 Organização da Sociedade Civil (OSC), na hipótese de aplicação das sanções descritas nos 
incisos II e III do item 7.1, fica facultada defesa no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de abertura de 
vista dos autos processuais.

CLÁUSULA OITAVA
Da Vigência

8. O presente Termo de Fomento terá vigência referente ao biênio 2022-2023.
CLÁUSULA NONA

Da Alteração e da Denúncia
9.1 O presente Termo de Fomento poderá ser aditado nas metas, valores e período de vigência, por 
conveniência dos partícipes, sendo precedida de parecer do Gestor da Parceria e Projeto de Lei.
9.2 O presente Termo de Fomento poderá ser rescindido, por conveniência dos partícipes, após notificação 
prévia de 60 (sessenta) dias, sendo que, se a denúncia for por parte da Organização da Sociedade Civil 
(OSC), deverá ser precedida da entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos 
recebidos até o momento.

CLÁUSULA DÉCIMA
Da Rescisão

10 Constitui motivo para rescisão do termo em referência o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho e a falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Do Foro

11 Para dirimir as questões oriundas deste Termo de Fomento, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

Bauru, XX de XXXXXX de 2022.
  

ANA CRISTINA DE CARVALHO SALES TOLEDO 
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL

_________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

TESTEMUNHAS:
_______________________ _______________________________
Nome: Nome:
RG: RG:

ANEXO RP 12 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR 
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO – TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:XXXXXXXXXXXXXXXXX
TERMO DE FOMENTO Nº XXXXX / 2022
OBJETO: “Projeto XXXXXXXXXXXX”
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (TCESP), cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico.
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados 
abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCESP).
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o art. 90 da 
Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil.
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação.
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Bauru, XX de XXXXXX de 2022.
GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial: 
Bauru - SP
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s): 
Assinatura:______________________________________________________
Responsável legal
PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
RG: 
Data de Nascimento:
Endereço residencial completo: Rua Gustavo Maciel, 22-40, Jardim Nasralla, 
CEP:
E-mail institucional: 
E-mail pessoal:
 Telefone(s): 
Assinatura: ____________________________________________________
Responsáveis que assinaram o ajuste:
PELO GESTOR PÚBLICO PARCEIRO:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
RG: 
Data de Nascimento: 
Endereço residencial: 
CEP: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Telefone(s): 
Assinatura: ______________________________________________________
PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:
Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cargo: Presidente
CPF: XXXXXXXXXX
RG: XXXXXXXXXXX
Data de Nascimento: XXXXXXXX
Endereço residencial completo: Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail institucional: XXXXXXXXXXXXXXX
E-mail pessoal: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefone(s): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Assinatura: __________________________________________

AVISOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2022 - PROCESSO Nº 112.234/2021 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – A. G. DISTRIBUIDORA EIRELI – Interessado: Diversas Secretarias 
Municipais, o Gabinete do Prefeito, 12º Grupamento de Bombeiros, Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru – DAE e Funprev, cujas especificações estão indicadas nos anexos I e III do Processo Administrativo 
nº 112.234/2021, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos de sua proposta devidamente 
anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 01 – PAPEL TOALHA – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qtd. Und. Especificações Mínimas Marca Valor 
Un. R$

01 28.777 PACOTE

Papel toalha interfolhado, c/ 02 dobras, fl. simples, (100% 
celulose virgem), branco, med. mín. 21 cm x 20 cm, pacote 
com no mínimo 1000 fls. e peso mínimo do pacote de 1,220 

kg (com margem de 5% para menos com relação ao peso 
mínimo).

Ulipel 8,88

LOTE 02 – PAPEL HIGIENICO – AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qtd. Und. Especificações Mínimas Marca
Valor 
Un. 
R$

01 347.732 ROLO

Papel higiênico 100% celulose virgem, macio, neutro, branco, 
c/ picote, folhas Duplas, rolo contendo no mínimo 10cm X 

30m. (pacote com 4 rolos) e peso mínimo do pacote de 0,400 
Kg (com margem de 5% para menos com relação ao peso 

mínimo).

Do Lar 
(Exclusive 
Confort)

1,00

PRAZO: 01 ano – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 374/2021 – ASSINATURA: 
26/01/2022 – VALIDADE: 25/01/2023.

AVISO DE ERRATA: NOTIFICAÇÃO DE INABILITAÇÃO E PRAZO - Edital nº 559/2021 - Processo 
nº 154.178/2021 – Modalidade: Concorrência Pública nº 014/2021 - Regime de Empreitada Por Preço 
Global - Tipo Menor Preço Global – Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO VARGEM LIMPA I RODOVIA CEZÁRIO 
JOSÉ DE CASTILHO, KM 347 + 856,13 M - VARGEM LIMPA I BAURU / SP / CEP. 17.022-133 
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- SETOR 4 EXP ÁREA CONSTRUÍDA = 1.795,00 M2 CADA GINÁSIO / TOTAL CONSTR. = 
3.905,20 M2 LOCAL / ENDEREÇO: RUA EDEMUR MORALLES, QUADRA 01 LADO PAR – 
RODOVIA CEZÁRIO JOSÉ DE CASTILHO, KM 347 + 856,13 M - VARGEM LIMPA I - BAURU/
SP - CEP. 17022-133 - SETOR 4 EXP, COM DEMAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO 
DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS 
OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETO PERTENCENTE AO 
CONTRATO DE REPASSE Nº 905392/2020/MC/CAIXA – POR INTERMÉDIO DO GESTOR DO 
PROGRAMA MINISTÉRIO DA CIDADANIA. Interessado: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/
Secretaria Municipal de Obras. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, analisando o recurso 
apresentado em 31/01/2022 (fls. 702/706 dos autos), constatou que houve em erro de digitação quanto ao 
motivo da inabilitação no parecer emitido em 20/01/2022 (publicação no DO de 22/01/22), sendo que 
onde se lê “execução de piso sintético flexível para uso poliesportivo”, leia-se “execução de pista em piso 
sintético de atletismo”. Pelo exposto, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES RESOLVE: 
INABILITAR a CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA EPP por não comprovar a capacidade 
técnica operacional da empresa quanto a execução de pista em piso sintético de atletismo, exigido no 
subitem 6.1.3 “b” do Edital 559/2021. Nos termos do item 11.1.2.2. do Edital 559/2021 e art. 48, §3º da 
Lei nº 8.666/93 resta concedido o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, 
escoimada da causa que ensejou a inabilitação. Abre-se prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos 
do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93.
Bauru, 04/02/2022 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE INABILITAÇÃO E PRAZO - Edital nº 503/2021 - Processo nº 83.276/2021 – 
Modalidade: Concorrência Pública nº 011/2021 - Regime de Empreitada Por Preço Global - Tipo 
Menor Preço Global – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÕES DE PROCESSOS EROSIVOS, 
BEM COMO ELABORAÇÕES DE PROJETO DE ESCADAS DISSIPADORAS DE ENERGIA, E 
DEMAIS ITENS CONSTANTES E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO PARA 
A EXECUÇÃO DO PROJETO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS 
OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – NO DISTRITO INDUSTRIAL 
III – BAURU/SP. Interessado: Secretaria Municipal de Obras. A COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES, analisando a documentação apresentada no processo em epígrafe e o parecer técnico do 
Eng. William Conte da Secretaria Municipal de Obras, anexo à fls. 463 e 464 dos autos, RESOLVE: 
INABILITAR a empresa F. S. Projetos Ambientais Eireli por não comprovar a capacidade técnica 
compatível em característica com o objeto licitado, exigido no subitem 6.1.3 “a” do edital 503/2021, 
uma vez que apresentou atestado constando dissipadores constituídos de gabião que possui metodologia de 
elaboração, execução, manutenção e outras nuances técnicas  diferente do concreto armado. Nos termos do 
item 10.1.2.2. do Edital 503/2021 e art. 48, §3º da Lei nº 8.666/93 resta concedido o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para apresentação de nova documentação, escoimada da causa que ensejou a inabilitação. Consigna-
se, por fim, que a licitante apresentou certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a créditos tributários 
federais e a Dívida Ativa da União (CND) vencida (fls. 381), sendo que não foi possível a emissão de 
certidão atualizada (fls. 460), sendo aplicável, quanto a este documento, o item 6.1.2.2 do edital c/c art. 43, 
§1º da Lei Complementar 123/06. Abre-se prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 
109, da Lei Federal nº 8666/93.
Bauru, 04/02/2022 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 009/2022 – Processo nº 41.602/2021 – Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 001/2022 – MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA PARTICIPAÇÃO para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, MEDIANTE “TAPA BURACOS”, DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE BAURU, COM APLICAÇÃO ESTIMADA ANUAL 
DE 1.000 (MIL) TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), 
COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA E TUDO 
O MAIS QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO À TOTAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM 
CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA FORNECIDO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - Interessado: 
Secretaria Municipal de Obras. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o 
julgamento e a classificação havida foi devidamente Homologada pela Prefeita Municipal em 01/02/2022.
LOTE 1 – TAPA BURACO – CÓDIGO BEC 218723 – CLASSE 564
EMPRESA: SM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.

ITEM Especificação Unid Quant
Unit. 
sem 
BDI

BDI
Preço 
Unit.

c/ BDI

Preço Total 
c/ BDI

1 CAPA DE ROLAMENTO – TRANSPORTE R$ 30,46

1.1
CARGA DE MISTURA ASFÁTICA EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³  
(UNIDADE M³)

M³ 1 R$ 
6,62 23% R$ 

8,14 R$ 8,14

1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE  10 M³ , DMT ATÉ 30 
KM  (UNIDADE M3XKM)

M3XKM 10 R$ 
1,81 23% R$ 

2,23 R$ 22,32

2 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO E PINTURA DE LIGAÇÃO R$ 2.188,14

2.1

CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO À QUENTE (CBUQ) PARA 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 
PADRÃO DNIT , FAIXA C, COM CAP 

50/70

T 2,55 R$ 
513,76 23% R$ 

631,93 R$ 1.611,41

2.2
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA, 

RR 2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA

kg 9,00 R$ 
4,20 23% R$ 

5,17 R$ 46,52

2.3 SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 14,13 R$ 

27,55 23% R$ 
33,89 R$ 478,85

2.4

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 
COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 

, FORÇA CENTRIFUGA DE DE 25KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA DE 5,5CV – 

CHP DIURNO

CHP 0,44 R$ 
11,23 23% R$ 

13,82 R$  6,08

2.5

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 
COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA 

, FORÇA CENTRIFUGA DE DE 25KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA DE 5,5CV – 

CHP DIURNO

CHI 3,09 R$ 
0,66 23% R$ 

0,81 R$  2,49

2.6

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 
4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIAMETRO DE 350MM, 
FURO DE 1”(14X1”)  - CHI DIURNO

CHP 1,27 R$ 
25,64 23% R$ 

31,53 R$  40,04

2.7

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 
4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13HP, COM DISCO DE CORTE 
DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIAMETRO DE 350MM, 
FURO DE 1”(14X1”)  - CHI DIURNO

CHI 2,26 R$ 
0,98 23% R$ 

1,21 R$  2,74

TOTAL UNITÁRIO/ M³ R$ 2.218,60
TOTAL UNITÁRIO/ T R$    870,04

TOTAL DO LOTE 1 (TOTAL UNITÁRIO / T-x 1.000) R$ 
870.040,00

Bauru, 04/02/2022 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 017/2022 – Processo nº 112.237/2021 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 551/2021 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - EXCLUSIVA 
PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS VI, SENDO 905 
METROS DE CORDA DE SISAL, 27 UNIDADES DE GANCHO OLHAL DE AÇO, 60 QUILOS DE 
GRAMPO GALVANIZADO, 33 UNIDADES DE LONA CARRETEIRO E 20 ROLOS DE LONA 
PLÁSTICA PRETA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL 
17/22 - PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: Secretarias Municipais e DAE 
- Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida 
foi devidamente Homologada pelo Sr. Secretário da Administração em 02/02/2022, conforme abaixo
LOTE 01 – EXCLUSIVO ME/EPP – FERRAGENS E FERRAMENTAS DIVERSAS
Empresa: GAMA COMERCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS-EPP

Item Unid. Qtd DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA R$ 
UNIT.

R$ 
TOTAL

1 Mts 905 CORDA TRANÇADA DE SISAL 10 MM. SISAEX 1,88 1.701,40

2 Unid. 27
GANCHO OLHAL DE AÇO CARBONO 

FORJADO, COM PINTURA EPOXI, COM 
TRAVA PARA 03 TONELADAS.

QUALITY 
FIX 97,70 2.637,90

3 Kg 60 GRAMPO GALVANIZADO 9 X 7/8“. BELGO 30,00 1.800,00

4 Unid. 33 LONA CARRETEIRO 4 X 4, COM ILHOSES 
METÁLICOS, BORDAS REFORÇADAS. BRASFORT 120,02 3.960,66

5 Rolo 20

LONA PLÁSTICA PRETA 4MTS X 100MTS, 
ESPESSURA MÍNIMA DE 100 MICRAS, 

PESANDO NO MÍNIMO 25 KG, COM 
RESISTÊNCIA À LUZ, AGUA E CALOR.

NEGREIRA 380,00 7.600,00

VALOR TOTAL DO LOTE 1: 17.699,96
Bauru, 04/02/2022 – Talita Cristina Pereira Vicente – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital n.º 344/2021– Processo n.º108.255/2021 – Modalidade: Pregão eletrônico n.º 284/2021 – 
Tipo: MENO RPREÇO POR LOTE- Objeto: AQUISIÇÃO DE ESTIMADA DE 1270 (MIL DUZENTOS 
E SETENTA) NOTEBOOKS, ATRAVÉS DE CONTRATO, DEVIDAMENTE ESPECIFICADO NO 
ANEXO I.– Interessada: Secretaria municipal da educação. Notificamos aos interessados no processo 
licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente adjudicados em 
02/02/2022 pelo pregoeiro e homologado em 02/02/2022 pela secretaria da educação, às empresas, da 
seguinte forma:
LOTE 1 – NOTEBOOK – COTA PRINCIPAL
EMPRESA: TORINO INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 03.619.767/0005-15
It ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA Qtd Marca Vl. Unit. Vl. Total

01 NOTEBOOK: melhor descrito no Anexo I do 
edital nº344/2021. 953UN HP/Probook 

445 G8
R$ 

5.015,00
R$ 

4.779.295,00
VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$ 4.779.295,00 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA 
E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS).
LOTE 2 – NOTEBOOK – COTA RESERVADA
CONFORME CLÁUSULA “16.2” DO EDITAL, O LOTE 02 FOI INCORPORADO PELO 
LICITANTE VENCEDOR DA COTA PRINCIPAL.
EMPRESA: TORINO INFORMÁTICA LTDA – CNPJ: 03.619.767/0005-15
IT. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA Qtd Marca Vl. Unit. Vl. Total

01 NOTEBOOK: melhor descrito no Anexo I do 
edital nº344/2021.

317 
UN

HP/Probook 
445 G8

R$ 
5.015,00

R$ 
1.589.755,00

VALOR TOTAL DO LOTE 2: R$ 1.589.755,00 (UM MILHÃO QUINHENTOS E OITENTA E 
NOVE MIL. SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)
VALOR TOTAL: R$ 6.369.050,00 (seis milhões trezentos e sessenta e nove mil e cinquenta reais). 
Bauru, 03/02/2022– Davison de Lima Gimenes – Dir. da Divisão de Compras e Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 154.439/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 456/2021 – Sistema de Registro de 
Preços – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
aquisição anual estimada de diversos medicamentos para o município. Aberto no dia: 19/01/2022 às 9h. 
Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, 
foram devidamente homologados pela Sra. Prefeita Municipal de Bauru em 03/02/2022 e pela Sra. 
Secretária Municipal de Saúde em 03/02/2022, às empresas abaixo:
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
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Item 11 – Ceftriaxona 1g; Forma Farmaceutica Po Liofilo para Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao 
Frasco-ampola; à R$ 4,16 unitário, marca/fabricante: AUROBINDO/GENÉRICO - CX. C/ 50;
CIRURGICA SÃO JOSE LTDA.
Item 10 – Bromoprida 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/
frasco-ampola/seringa Preenchida de 2ml; à R$ 1,22 unitário, marca/fabricante: UNIÃO QUIMICA/
GENERICO - CX. C/ 50;
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
Item 12 – Cetoprofeno 100mg; Forma Farmaceutica Po Liofilo para Solucao Injetavel; Forma de 
Apresentacao Frasco-ampola Com Ou Sem Diluente; à R$ 3,00 unitário, marca/fabricante: CRISTÁLIA/
GENÉRICO - CX. C/ 50;
Item 13 – Clonidina, Cloridrato 150mcg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de 
Apresentacao Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; à R$ 7,30 unitário, marca/fabricante: 
CLONIDINA CRISTÁLIA/GENÉRICO - CX. C/ 30;
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Item 06 – Adenosina 3 Mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/
seringa Preenchida 2 Ml; à R$ 9,30 unitário, marca/fabricante: HIPOLAR/GENÉRICO - CX. C/ 50;
ITEM DESSERTO:
Item 01 - Lidocaina, Cloridrato 50 Mg/g (5%); Forma Farmaceutica Pomada Dermatologica; Forma de 
Apresentacao Bisnaga 25 g
ITENS FRACASSADOS:
Item 02 - Retinol (vitamina A) 5000 Ui/g; Colecalciferol (vitamina D3) 900 Ui/g; Oxido de Zinco 150 
Mg/g; Forma Farmaceutica Pomada Dermatologica; Forma de Apresentacao Bisnaga/tubo 45 g;
Item 03 - Retinol, Acetato 10.000ui/g; Aminoacidos 25mg/g; Metionina 5mg/g; Cloranfenicol 5mg/g; 
Forma Farmaceutica Pomada Oftalmica; Forma de Apresentacao Bisnaga 3,5 g;
Item 04 - Alcool Etilico 70%; Forma Farmaceutica Solucao Dermatologica; Forma de Apresentacao 
Frasco Plastico 1 litro Com Tampa Rosqueavel;
Item 05 - Acido Ascorbico 100mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao 
Ampola/frasco Ampola/seringa Preenchida 5ml;
Item 07 - Agua para Injecao; Forma Farmaceutica Liquido Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/
frasco-ampola 5 Ml;
Item 08 - Agua para Injecao; Forma Farmaceutica Liquida Esteril; Forma de Apresentacao Ampola 10 
Ml;
Item 09 - Agua para Injecao; Forma Farmaceutica Liquida Esteril; Forma de Apresentacao Frasco/bolsa 
1000 Ml Em Sistema Fechado;
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 04/02/2022 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 154.439/2021 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 456/2021 – Sistema de Registro de 
Preços – AMPLA PARTICIPAÇÃO – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Item – Objeto: 
aquisição anual estimada de diversos medicamentos para o município. Ficam convocadas, dentro do 
prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data desta publicação, para assinatura da ata, as empresas 
abaixo:
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CIRURGICA SÃO JOSE LTDA.
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Divisão de Compras e Licitações, 04/02/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Ata de Registro de Preços – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 469/2021 – Sistema de Registro de Preço 
– DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP - Processo: 111.670/2021 
– Objeto: aquisição anual estimada de filme para embalagem, caixa organizadora, caixa plástica de 
transporte e armazenamento, recipiente para lixo, pano multiuso, caixa térmica e assento sanitário – 
Proponentes num total de 24 empresas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 
(um) ano – Assinatura em 03/02/2022 - Contratadas:
AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME 
- ATA N° 36/2022
EVOL COMERCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO LTDA - ATA N° 37/2022
MAXIRAFIA INDUSTRIA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EMBALAGENS LTDA - ATA N° 
39/2022
SUPREME COMERCIAL EIRELI - ATA N° 38/2022
Divisão de Compras e Licitações, 04/02/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Ata de Registro de Preços – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 467/2021 – Sistema de Registro de Preços 
–  AMPLA PARTICIPAÇÃO - Processo: 154.438/2021 – Objeto: aquisição anual estimada de diversos 
medicamentos para o município. – Proponentes num total de 33 empresas. CONTRATANTE: Município 
de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 21/01/2022 - Contratadas:
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ATA N° 22/2022
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - ATA N° 23/2022
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - ATA N° 24/2022
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ATA N° 25/2022
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ATA N° 26/2022
PORTAL LTDA - ATA N° 27/2022
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ATA N° 28/2022
Divisão de Compras e Licitações, 04/02/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Ata de Registro de Preços – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 577/2021 – EXCLUSIVA PARA 
PARTICIPAÇÃO DE ME’S EPP’S – Processo: 135.607/2021 – Sistema de Registro de Preços – Objeto: 
aquisição anual estimada de 108 (cento e oito) rolos de tubular em grau cirúrgico medindo 15 cm x 100 
m e 108 (cento e oito) rolos de tubular em grau cirúrgico medindo 20 cm x 100 m – Proponentes num total 
de 12 empresas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura 
em 31/01/2022 - Contratada:
BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - ATA N° 40/2022
Divisão de Compras e Licitações, 04/02/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Processo: 7.859/2022 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 25 – Inciso II, c/c art. 13, inciso VI, 
ambos da Lei n. 8666/93 – Objeto: Capacitação aos servidores sobre Gestão de Recursos Financeiros 
do SUS. Informamos que o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pela Senhora 
Prefeita Municipal de Bauru em 04/02/2022 à empresa abaixo:
NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA.
Item 01 – Curso de Gestão de Recursos Financeiros do SUS – Bloco de Atenção Básica, Média e Alta 
Complexidade (MAC) – Transferências Fundo a Fundo dos Recursos Federais para as ações e os serviços 
públicos de saúde, à R$ 1.060,00 unitário, totalizando: R$ 18.020,00. Sendo o valor total da empresa: R$ 
18.020,00
Bauru, 04/02/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Processo: 1.464/2022 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal 
n. º 8.666/93 – Objeto: Aquisição emergencial de cateter intravenoso para atendimento de Urgência e 
Emergência da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. Informamos que o processo licitatório epigrafado 
foi devidamente RATIFICADO pela Senhora Prefeita Municipal de Bauru em 04/02/2022 à empresa 
abaixo:
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Item 01 – Cateter Intravenoso Radiopaco Estéril;Em Poliuretano, Resistente, Flexível a Torção, 
Transparente; Siliconizado; Sendo a Agulha Com Bisel Trifacetado Com Câmara de Refluxo Sanguíneo 
e Tampa Com Filtro; Tamanho 14 G Com Sistema de Proteção Da Agulha Após Punção Com Conector 
Rígido Tipo Luer Lock. Embalado Em Tubo Plástico Atóxico, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica, à R$ 1,87 unitário, totalizando: R$ 561,00. MARCA/FABRICANTE/
APRESENTAÇÃO: DESCARPACK/ CX C/ 100.
Item 02 – Cateter Intravenoso Radiopaco Estéril; Em Poliuretano, Resistente, Flexível a Torção, 
Transparente; Siliconizado; Sendo a Agulha Com Bisel Trifacetado Com Câmara de Refluxo Sanguíneo 
e Tampa Com Filtro; Tamanho 18 G Com Sistema de Proteção Da Agulha Após Punção Com Conector 
Rígido Tipo Luer Lock. Embalado Em Tubo Plástico Atóxico, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica, à R$ 1,87 unitário, totalizando: R$ 9.350,00. MARCA/FABRICANTE/
APRESENTAÇÃO: DESCARPACK/ CX C/ 100.
Item 03 – Cateter Intravenoso Radiopaco Estéril; Em Poliuretano, Resistente, Flexível a Torção, 
Transparente; Siliconizado; Sendo a Agulha Com Bisel Trifacetado Com Câmara de Refluxo Sanguíneo 
e Tampa Com Filtro; Tamanho 20 G Com Sistema de Proteção Da Agulha Após Punção Com Conector 
Rígido Tipo Luer Lock. Embalado Em Tubo Plástico Atóxico, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica, à R$ 1,87 unitário, totalizando: R$ 56.100,00. MARCA/FABRICANTE/
APRESENTAÇÃO: DESCARPACK/ CX C/ 100.
Item 04 – Cateter Intravenoso Radiopaco Estéril; Em Poliuretano, Resistente, Flexível a Torção, 
Transparente; Siliconizado; Sendo a Agulha Com Bisel Trifacetado Com Câmara de Refluxo Sanguíneo 
e Tampa Com Filtro; Tamanho 22 G Com Sistema de Proteção Da Agulha Após Punção Com Conector 
Rígido Tipo Luer Lock. Embalado Em Tubo Plástico Atóxico, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica, à R$ 1,87 unitário, totalizando: R$ 56.100,00. MARCA/FABRICANTE/
APRESENTAÇÃO: DESCARPACK/ CX C/ 100.
Item 05 – Cateter Intravenoso Radiopaco Estéril; Em Poliuretano, Resistente, Flexível a Torção, 
Transparente; Siliconizado; Sendo a Agulha Com Bisel Trifacetado Com Câmara de Refluxo Sanguíneo 
e Tampa Com Filtro; Tamanho 24 G Com Sistema de Proteção Da Agulha Após Punção Com Conector 
Rígido Tipo Luer Lock. Embalado Em Tubo Plástico Atóxico, Em Material Que Promova Barreira 
Microbiana e Abertura Asséptica, à R$ 1,97 unitário, totalizando: R$ 19.700,00. MARCA/FABRICANTE/
APRESENTAÇÃO: DESCARPACK/ CX C/ 100.
Sendo o valor total da empresa: R$ 141.811,00
Bauru, 04/02/2022 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Fernando César Leandro – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

COMUNICADO – NOVA DATA PARA A SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2
Ref. Processo 081/2021 – Contratação de empresa especializada para prestação de assessoria e 
consultoria jurídica para a Fundação Estatal Regional de Saúde (da região de Bauru) -FERSB.
A Fundação Estatal Regional de Saúde da região de Bauru – FERSB, por meio de sua comissão Permanente 
de Licitações, constituída pela Portaria nº 002/2021 de 14 de julho de 2021 comunica aos interessados que 
devido a remanejamentos internos foi remarcada NOVA DATA para a sessão pública de abertura do 
envelope nº 2 (PROPOSTA COMERCIAL) a ser realizada no dia 15 de fevereiro de 2022 às 10 horas 
na Sede administrativa, situada na Rua Gerson França 9-42, CEP 17015-200, Bauru SP.
Nada mais havendo a informar, publique-se.

Bauru, 03 de fevereiro de 2022
AMANDA SOLANA REGONATO

JOSIANE CRISTINA BALANI VILLA
MARCELA REGINA FORMAGIO GONÇALVES

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2021
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO CLASS.
JAQUELINE LIMA BATISTA DE MATOS TÉCNICO DE FARMÁCIA 9º

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 001/2021 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 16.7.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14 - 3012 0883/ 14-
3010 8038

EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br
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FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 003/2019 
CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO

NOME CARGO CLASS.
HILDA TATIANE CASSARO AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 19º

Tendo-se em vista que se encontra na relação de aprovados do processo seletivo nº 003/2019 para provimento 
da função de AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, esta convocação se dá para preenchimento de vaga por 
TEMPO DETERMINADO para atuar nas unidades de saúde do município de PEDERNEIRAS/SP pelo 
prazo de 90 DIAS. 

Salientamos que esta convocação se trata de necessidade transitória desta Fundação, sendo que, mesmo 
que a vaga seja aceita ou recusada, não trará qualquer efeito para a ordem de classificação do PROCESSO 
SELETIVO 003/2019.

O prazo para comparecimento na sede administrativa da Fundação Estatal Regional de Saúde da Região 
de Bauru – FERSB, localizada na Rua Gerson França 9-42, Centro, Bauru/SP - CEP 17015-200, é de 02 
(dois) dias úteis, para que seja aceita ou não, a vaga de trabalho por tempo determinado ora oferecida. O 
não comparecimento no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data desta publicação, 
será considerado desistente dessa função por tempo determinado, continuando na relação de aprovados 
do processo seletivo nº 003/2019.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 Telefone: (14) 3012-0883/(14) 
3010- 8038

email: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2021
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO CLASS.
LIVIA GODEGHESI RODRIGUES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 28º

LIEGE ARTURI BERNARDO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 29º

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 001/2021 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 16.7.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14 - 3012 0883/ 14-
3010 8038

EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2021 
CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO

NOME FUNÇÃO CLASS.
LIDIANE FERREIRA BATISTA DA 

SILVA
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

USF VILA DUTRA (ÁREA 071) 2º

Tendo-se em vista que se encontra na relação de aprovados do processo seletivo nº 001/2021 para provimento 
da função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, esta convocação se dá para preenchimento de 
vaga POR TEMPO DETERMINADO DE 180 DIAS, para atuar na USF VILA DUTRA (ÁREA 071) no 
município de BAURU/SP, podendo o contrato ser prorrogado por igual período.

Salientamos que esta convocação se trata de necessidade transitória desta Fundação, sendo que, mesmo 
que a vaga seja aceita ou recusada, não trará qualquer efeito para a ordem de classificação do PROCESSO 
SELETIVO 001/2021.

O prazo para comparecimento na sede administrativa da Fundação Estatal Regional de Saúde da Região 
de Bauru – FERSB, localizada na Rua Gerson França 9-42, Centro, Bauru/SP - CEP 17015-200, é de 02 
(dois) dias úteis, para que seja aceita ou não, a vaga de trabalho por tempo determinado ora oferecida. O 
não comparecimento no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data desta publicação, 
será considerado desistente dessa função por tempo determinado, continuando na relação de aprovados 
do processo seletivo nº 001/2021.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14 - 3012 0883/ 14-
3010 8038

EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2021
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO CLASS.
IZULINA SUBTIL DE 

OLIVEIRA
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF NOVE DE JULHO/ 

FORTUNATO ROCHA LIMA (ÁREA 601) 2º

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 001/2021 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 16.7.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14 - 3012 0883/ 14-
3010 8038

EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2021
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO CLASS.
DIEGO DA SILVA SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA 9º
DAMARIS DA SILVA DIAS AUXILIAR DE LIMPEZA 10º

LAERCIO APPARECIDO PINTO 
JUNIOR AUXILIAR DE LIMPEZA 11º

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 001/2021 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 16.7.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14 - 3012 0883/ 14-
3010 8038

EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2021
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO CLASS.
ANA CLAUDIA OLIVEIRA CHAVAGATI TÉCNICO DE ENFERMAGEM 40H 9º

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 001/2021 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 16.7.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14 - 3012 0883/ 14-
3010 8038

EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2021
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO CLASS.
MONIQUE COUTINHO TÉCNICO DE FARMÁCIA 6º

MIANGUE GIL FERREIRA TÉCNICO DE FARMÁCIA 7º
SAMARA AMANDA PERES TÉCNICO DE FARMÁCIA 8º

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 001/2021 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 16.7.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14 - 3012 0883/ 14-
3010 8038

EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
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COHAB - Companhia de Habitação
Popular de Bauru

Alexandre Canova Cardoso
Presidente

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO  DE USO NÃO ONEROSA
ORIGEM: PI 909/21
AUTORIZADO:  Eduardo da Silva Ortiz
OBJETO: autorização de uso de um terreno,   referente a matricula 44.931 – Américo Brasiliense - SP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 30/11/2021

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO  DE USO NÃO ONEROSA
ORIGEM: PI 029/2022
AUTORIZADO:  Maria Alice da Silva
OBJETO: autorização de uso de um terreno, quadra J5 lote 15 referente a matricula 17.251, no NH Nova 
Marilia - SP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 15/01/2022

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO  DE USO NÃO ONEROSA
ORIGEM: PI 41/2022
AUTORIZADO:  Izildo Domingues do Prado
OBJETO: autorização de uso de um terreno, lote 17 da Quadra 86   no N.H. Mary Dota
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA:14/01/2022

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO  DE USO NÃO ONEROSA
ORIGEM: PI 40/2022
AUTORIZADO:  Natalicio Modesto
OBJETO: autorização de uso de um terreno, lote 02 da Quadra 78B referente a matricula 117.642 do Bairro 
N.H. Leão XIII
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 15/01/2022

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE  USO ONEROSA
ORIGEM: PI 170-2022
AUTORIZADO: Paulo Fabiano Pereira
OBJETO: autorização de uso de um terreno lote A da quadra 28 referente a matricula 65.128 na cidade de 
Guapiaçu - SP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 22/01/2022

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE  USO ONEROSA
ORIGEM: PI 169-2022
AUTORIZADO: Nelcy Leite dos Santos
OBJETO: autorização de uso de um terreno lote 06 da quadra B1  referente a matricula 6.255 da cidade 
de Bauru.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 20/01/2022

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE  USO ONEROSA
ORIGEM: PI 168/22
AUTORIZADO:  Francisco Vieira dos Santos
OBJETO: autorização de uso de um terreno do lotes 01, 05, 09, 10 e 11  da quadra 78   do Bairro C.H.Mary 
Dota – Bauru - SP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 20/01/2022

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NÃO ONEROSA
ORIGEM: PI 166/2022
AUTORIZADO:  Associação dos Moradores Mary Dota - Assomary
OBJETO: autorização de uso de um terreno sito Rua Antonio Alcazar, 5-153 setor 04, quadra 2024 lote 23 
do Bairro C.H.Mary Dota – Bauru - SP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 08/01/2022

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU
INSTRUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE  USO NÃO ONEROSA
ORIGEM: PI  167/2022
AUTORIZADO:  Liga Bauruense de Fut. Amador e  Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
- INCRA
OBJETO: autorização de uso de um terreno sito Rua Sete de Setembro, 11-74 – Centro de – Bauru - SP
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 07/01/2022

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Antônio Marcos Saraiva
Presidente

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA:

Portaria nº 37/2022-DAE:
DESIGNANDO o servidor Sr. LUIZ GUSTAVO BATISTA DE SOUZA, matrícula 102.647, Engenheiro, 
portador do R.G. Nº 27.508.002-X-SSP-SP, para exercer a função de confiança de CHEFE DA SEÇÃO 
DE ELÉTRICA, com efeitos retroativos a partir de 01 de fevereiro de 2022, de acordo com o Artigo 
8º, inciso II, alínea “c”, da Lei Municipal 6365 de 17 de junho de 2013, com todos os direitos e deveres 
inerentes à função.
Bauru, 03 de fevereiro de 2022.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS

SEÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL
CONVOCAÇÃO PARA RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DA AJUDA DE CUSTO 

PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - 2022 Estatutários e Celetistas

Considerando a obrigatoriedade do recadastramento anual dos beneficiários da ajuda de custo para filhos 
portadores de deficiência, conforme Lei nº 5227/2004 e Decreto Municipal nº 9928/2004, solicitamos aos 
beneficiários que compareçam à Seção de Promoção Social – Departamento de Água e Esgoto de Bauru – 
DAE para atualização cadastral.
Segue abaixo, as informações necessárias para a realização do recadastramento.

Período do recadastramento: 18/01/2022 a 31/03/2022
Local: DAE/Seção de Promoção Social
End.:Rua Padre João nº 11-25 Centro  CEP:17012-020 Bauru-SP
Horário das 8:00hs às 16:00hs
Telefone: (14) 3235-6136
Em 28/02/22 e 01/03/22 – não haverá atendimento - Ponto Facultativo.
Dia 02/03/22 o atendimento será das 12h às 17:30hs.
OBS: O não-comparecimento para o recadastramento no prazo previsto acima, acarretará a 
SUSPENSÃO do benefício.

Documentos necessários: servidores ativos, inativos, pensionistas e representantes legais – 
ESTATUTÁRIOS
1. Atestado médico recente (original) que comprove a incapacidade permanente e definitiva do portador de 
deficiência, com CID (Código Internacional de Doenças).
2. Declaração do órgão previdenciário municipal – FUNPREV, constando que o filho está cadastrado como 
dependente(já se encontra na Seção de Promoção Social/DAE)
3. Declaração do INSS: Declaração de Beneficio – Consta/Nada Consta (original), que informa se consta 
ou não recebimento de benefício, em nome do portador de deficiência.
4. Cópia do RG e CPF do portador de deficiência, se possuir, ou certidão de nascimento.
5. Cópia do RG e CPF do servidor, pensionista ou representante legal.
6. Cópia do Comprovante de Residência Atualizado do servidor, pensionista ou representante legal
7. Em caso do portador de deficiência estiver trabalhando: apresentar declaração da instituição 
intermediadora, se houver (Sorri, Apae e etc.) ou da empresa empregadora.

Documentos necessários: servidores ativos, inativos, pensionistas e representantes legais – 
CELETISTAS
Deverão apresentar todos os documentos acima especificados, exceto a Declaração da FUNPREV (não 
necessária).
Para obter a Declaração do INSS: Declaração de Benefício – Consta/Nada Consta: Deverá ser primeiramente 
solicitado agendamento, em nome do portador de deficiência, pelo telefone 135 e posteriormente, 
comparecer ao INSS - Rua Azarias Leite, nº 1-75, no dia e horário agendado. Se preferir, poderá acessar 
o site: WWW.inss.gov.br Meu INSS e cadastrar-se conforme orientações ou acessar: meu.inss.gov.br 
(pesquisar-agendar/requerimento - novo requerimento - extratos e comprovantes - Declaração de Benefício 
Consta/Nada Consta) e imprimir a declaração.

Para obter a Declaração da Funprev: comparecer com os documentos acima especificados à Rua Rio 
Branco nº 19-31, Tel: 3009-5511, para atendimento que ocorrerá às 2ª, 4ª e 6ª feiras das 8h às 12h e às 3ª e 
5ª feiras das 13h às 17h.
Obs: Em 28/02/22 e 01/03/22 – não haverá atendimento - Ponto Facultativo.
Dia 02/03/22, o atendimento será das 12h às 18:00hs .

Relação dos beneficiários convocados para o recadastramento de 2022:

MATRÍCULA NOMES DOS BENEFICIÁRIOS
103.192 CARLOS ALBERTO BOMBINI
102.708 CATHARINA ROSSI RIOS
102.903 COARACY ANTONIO DOMINGUES
100.138 DANIEL DOS SANTOS SOUZA
103.270 DANIEL XAVIER DO NASCIMENTO
103.478 DIMAS RODRIGUES DA SILVA
103.107 JOÃO FERREIRA DE SOUZA
103.207 JOAQUIM PEREIRA
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100.301 JOSÉ DONATO FILHO
103.260 JOSÉ MENDES DE CARVALHO
100.367 JOSÉ PAULO HERRERO DA ROCHA
102.935 JOSIANE MIRANDA OLIVEIRA
102.744 MARIA HELENA SOARES LOPES BELA
101.486 MARIA LUCIA FERREIRA
102.943 MARIA ROSA FRANCO DA SILVA SANTOS
100.504 MERILAND MATHEUS
103.416 NIVALDO SERGIO CAMARA
100.208 PLACIDIO LIMA
103.410 ROBERTO LUCIANO
102.517 SIDNEI FERMINO
100.611 SILVIO FERNANDES VERA
102.125 SINVALDO JOSÉ DE MOURA

EXTRATO DE CONTRATOS - DAE
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.

4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 014/2021
Processo Administrativo nº 7158/2019
Pregão Eletrônico nº 090/2020
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Casa do Asfalto Distribuidora Indústria e Comércio de Asfalto Ltda.
Objeto: reequilíbrio econômico financeiro da emulsão asfáltica RR2C
Nota de Empenho Ordinário nº 00037/2022, de 26 de janeiro de 2022
Valor: R$14.435,55 (Quatorze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
Assinatura: 26/01/2022

Termo de Liberação de Ata de Registro de Preços nº 050/2021
Processo Administrativo nº 9134/2020
Pregão Eletrônico nº 039/2021
Ata de Registro de Preços n.º 050/2021
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: G R Indústria, Comércio e Transportes de Produtos Químicos Ltda.
Objeto: Liberação do compromisso assumido na Ata de Registro de Preços nº 050/2021
Assinatura: 02/02/2022

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP

Informações:

Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, no 
horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146, 3235-6172, 3235-6173 ou 3235-6168. Os Editais 
do DAE estão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br.

Processo Administrativo nº 4916/2021 - DAE
Pregão Eletrônico nº 007/2022 - DAE
Objeto: Aquisição de automatizador de portão deslizante e de cancelas automáticas, com a devida 
instalação, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 18/02/2022, às 13:30 horas.
Abertura da Sessão: 18/02/2022, às 13:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 18/02/2022, às 14:00 horas.
Pregoeiro Titular: Hilda Cardoso da Silva
Pregoeiro Substituto: Luiz Cláudio Ferreira de Oliveira

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:

Processo Interessado(s) Assunto

886/2006 Maria Aparecida da Cruz Reparcelamento

975/2018 José Fernando de Oliveira Transferência de Débito

9036/2021 Rosevaldo Antonio Lopes Certidão

9049/2021 Magda Rosa Molto Alteração cadastral – endereço

9903/2021 Eunice Garcia Stequer Certidão

CONCLUÍDOS - À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA:

Processo Interessado(s) Assunto

4853/2017 Aelesab Redução de Tarifa 70%

9903/2021 Eunice Garcia Stequer Certidão

NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS
Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos 
imóveis correspondentes ao Processos Administrativos e Códigos abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA 
DE DÉBITO, a fim de promoverem a regularização de DÉBITO no prazo de 30 (trinta) dias, a partir 
da publicação desta. A não regularização implicará na Inscrição do Débito em Divida Ativa e Execução 
Fiscal. Tal regularização deverá ser feita através do atendimento ao público no POUPATEMPO, sito à Rua 
Inconfidência 4-50, das 09h às 17h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 09h às 13h, sendo necessário 
realizar agendamento prévio através do site (https://www.poupatempo.sp.gov.br/).

Inscrição Processo Ano
5.964.385-14 975 2018

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO:
PARA PROSSEGUIMENTO DA SOLICITAÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS ABAIXO LISTADOS, NO PRAZO MÁXIMO DE 05(CINCO) DIAS, SOB PENA 
DE INDEFERIMENTO DO PROCESSO. Os documentos poderão ser enregue através do atendimento 
ao público no POUPATEMPO, sito à Rua Inconfidência 4-50, das 09h às 17h de segunda a sexta-feira e 
aos sábados das 09h às 13h, sendo necessário realizar agendamento prévio através do site (https://www.
poupatempo.sp.gov.br/).

Processo Interessado(s) Documento a ser apresentado

1109/2012 Valdemir Pereira da 
Costa

Contrato de locação com firma reconhecida ou documento pessoal 
(RG, CPF e assinatura) dos envolvidos na assinantura do contrato 

apresentado.

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Luiz Carlos da Costa Valle
Presidente

JARI EMDURB - JULGAMENTOS

Recursos apreciados em reunião dia 15/02/2022-  17:30

TEMPESTIVOS
COMUNICADO A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP 
COMUNICA, em face a Lei nº. 4.566/00, que os recursos administrativos discriminados, serão apreciados 
na ordem relacionada, no TERMINAL RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°.

030721/2022
030728/2022
030729/2022
030732/2022
030733/2022
030734/2022
030735/2022
030738/2022
030739/2022
030740/2022
030742/2022

INTEMPESTIVOS
030730/2022
030731/2022
030741/2022

Bauru 21 de janeiro de 2022
Renata Dias da Silva - Presidente da JARI

CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE PATRIMONIAL

A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU 
- EMDURB, por determinação do seu Presidente, torna público que será realizado PROCESSO 
SELETIVO, mediante CHAMAMENTO PÚBLICO para o preenchimento de 01 (uma) vaga para a 
função de VIGILANTE PATRIMONIAL, visando à contratação POR TEMPO INDETERMINADO 
pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho, observando-se o disposto no art. 3º do Ato Normativo 
002/2018 (Regulamento de Pessoal da EMDURB), incisos II do artigo 37 da Constituição Federal, 
respeitando-se o limite de 5% de vagas destinadas aos PcD (Pessoa com Deficiência), previsto no inciso 
VIII do artigo 37, da Constituição Federal e § 2º do art. 5º da Lei Federal nº 8.112/1990, bem como no 
Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999 e suas alterações posteriores, constituindo a regulamentação do 
Processo Seletivo o presente edital, anexos e instruções que o integram, conforme Processo Administrativo 
nº 9277/2021.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

1.1. O Processo Seletivo será regido por este edital e pelos diplomas legais e regulamentares citados em 
seu caput.

1.2. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 01 (uma) vaga para a função de VIGILANTE 
PATRIMONIAL, existente no Quadro de Pessoal da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano 
e Rural de Bauru – EMDURB, conforme previsto no Anexo III do Ato Normativo 012/2015, bem como 
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aquelas que vierem a surgir durante a vigência deste Processo Seletivo, em decorrência de vacância, 
desligamentos, aposentadoria e óbitos de funcionários que exercem esta função ou, ainda, em decorrência 
de aumento do serviço público prestado, conforme necessidade da Administração.

1.3. Durante o período de validade do Processo Seletivo, a EMDURB reserva o direito de proceder 
às contratações em número que atendam aos interesses e necessidades do serviço, de acordo com a 
disponibilidade orçamentária e financeira.

1.4. A seleção de que trata este edital será realizada em fase única, que consiste na realização de Prova 
Objetiva (composta por conhecimentos de Português, Matemática e Atualidades – em nível de Ensino 
Médio – e Conhecimento específico), nos termos descritos no ANEXO III.

1.5. Será garantida a reserva de vagas no percentual de 5% (cinco por cento) do total das vagas indicadas no 
presente Processo Seletivo aos candidatos PcD (Pessoa com Deficiência), condicionada a ser a deficiência 
compatível com o exercício das funções designadas para atuação no exercício das atividades inerentes ao 
cargo, devendo o candidato não possuir limitações que impeçam o exercício de trabalho que exige esforço 
físico.

1.6. O contrato de trabalho por tempo indeterminado, oriundos deste Processo Seletivo, será regido pela 
Consolidação das Leis do Trabalho.

1.7. O Edital estará disponível para consulta no site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo, 
inclusive para download, e nas publicações no Diário Oficial do Município de Bauru, observando 
CRONOGRAMA contido no ANEXO I.

1.8. A FICHA DE INSCRIÇÃO conterá campo específico onde o candidato deverá DECLARAR ter pleno 
conhecimento e expressa aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, conforme modelo 
contido no ANEXO II, disponível no site da EMDURB no link www.emdurb.com.br/processoseletivo.

1.9. A realização do Processo Seletivo seguirá o CRONOGRAMA constante do ANEXO I, ficando ciente 
o candidato de sua obrigação em acessar o endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo 
e realizar o acompanhamento da disponibilização de informações diariamente durante o período de 
tramitação do Processo Seletivo.

1.10. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação irrestrita das instruções e das 
condições do Processo Seletivo, tais como se encontram estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais 
comunicações, instruções e convocações relativas ao certame, que passarão a fazer parte do instrumento 
convocatório como se nele estivessem transcritos e acerca dos quais não poderá o candidato alegar 
desconhecimento.

2. DA FUNÇÃO DE VIGILANTE PATRIMONIAL

2.1. JORNADA DE TRABALHO: 12hx36h (doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso), 
para trabalho no período diurno ou noturno, inclusive aos sábados, domingos e feriados, de acordo com as 
necessidades alusivas às peculiaridades de sua função.

2.2. REMUNERAÇÃO FIXA: Referência R 12-A - R$ 2.045,14 (dois mil e quarenta e cinco reais e 
quatorze centavos). O valor mencionado refere-se à data base de Março de 2020.

2.3. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL: 30% (trinta por cento) de adicional de periculosidade (cálculo 
efetuado sobre o valor do salário base), que será concedido aos contratados que no exercício de suas funções 
ou atividades estiverem comprovadamente expostos às condições perigosas, conforme regulamentação 
pertinente; além de adicional noturno, pago em caso de exercício em horário noturno, e do benefício de 
vale-alimentação mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), vale transporte, conforme legislação 
vigente e plano de saúde, com coparticipação do funcionário.

2.4. DURAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO: Prazo indeterminado.

2.5. DO REGIME JURÍDICO: O regime de trabalho será o da Consolidação das Leis do Trabalho.

2.6. VAGAS: 01 (uma)

2.7. ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO: Fiscalizar a guarda do patrimônio e observar as dependências 
administradas pela Emdurb, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, 
para evitar incêndios, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, 
identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; Fazer manutenções simples nos 
locais de trabalho.

2.8. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS TAREFAS:

- Vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis das dependências da Emdurb;
- Relatar os fatos ocorridos, durante o período de vigilância, à chefia imediata ou órgão competente;
- Controlar e orientar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a necessária identificação 
de credenciais visadas pelo órgão competente;
- Vistoriar rotineiramente as dependências externas e redondezas e realizar o fechamento das dependências 
internas, responsabilizando-se pelo cumprimento das normas de segurança estabelecidas, prevenindo 
situações que coloquem em risco a integridade do prédio, dos equipamentos e a segurança dos funcionários 
e usuários;
- Monitorar pelo circuito fechado de TV e zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos de segurança 
(câmeras, rádios, etc.);
- Inspecionar veículos nos estacionamentos;
- Intervir em ações de segurança de pessoas, quando necessário e no limite de suas atribuições;
- Zelar pelo cumprimento de normas, atentando para o uso correto das dependências da Emdurb;
- Fazer manutenções simples, atender emergências nos elevadores, inspecionar hidrantes, ligar bombas de 
sucção e geradores e/ou solicitar reparos;
- Executar outras atividades afins, determinadas pelo superior imediato.

2.9. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

2.9.1. ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo.

2.9.2. Curso específico na área (Formação de Vigilantes), com carga horária mínima de 200 h/a 
(duzentas horas aula) e dentro de seu período de validade.

2.9.3. Possuir Carteira de Habilitação categoria “A” e “B”.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a expressa aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

3.2. TAXA DE INSCRIÇÃO: A título de ressarcimento de despesas com materiais e serviços, de Internet 
e bancárias, a taxa de inscrição será de R$ 50,00 (cinquenta reais).

3.2.1. A EMDURB não promoverá a restituição integral ou parcial do valor correspondente à taxa de 
inscrição.

3.2.2. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo Seletivo não se realizar, ocasião em 
que a responsabilidade pela devolução recairá sobre a EMDURB.

3.3. A inscrição no Processo Seletivo será realizada exclusivamente via Internet, no endereço 
eletrônico, www.emdurb.com.br/processoseletivo, observando-se a periodicidade e horários descritos no 
CRONOGRAMA, contido no ANEXO I.

3.4. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.emdurb.com.br/
processoseletivo, durante o período e horário determinados no CRONOGRAMA, contido no ANEXO I 
e, após ler e aceitar as condições estabelecidas neste Edital, preencher o Formulário de Inscrição, realizar o 
upload (Anexar) dos documentos pertinentes e transmitir os dados pela Internet.

3.5. No ato da inscrição o candidato deverá estar ciente de que a inscrição efetuada corresponde à 
Declaração de que atende aos requisitos da contratação e que possui os documentos exigidos no Edital, 
comprometendo-se a enviá-los exclusivamente DIGITALIZADOS e SOMENTE na extensão JPEG ou 
PDF colorido e que não ultrapasse 3 MB (três megabytes), com nitidez que permita a avaliação pela 
Comissão Organizadora e Examinadora.

3.5.1. Não serão avaliados os documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido.

3.5.2. Não serão considerados os documentos enviados pelos correios, por e-mail ou por quaisquer outras 
formas ou meios não especificados neste edital.

3.5.3. Não será aceita em hipótese alguma, documentação relativa à inscrição do canditado (comprovação 
de doação de sangue, laudo que omprove a deficiência no caso de PcD (Pessoa com Deficiência) ou 
comprovante de serviço voluntário enviada após a data do encerramento das inscrições.

3.5.4. O envio da documentação é de inteira responsabilidade dos candidatos, sendo desclassificado aquele 
que deixar de enviar quaisquer dos documentos exigidos ou os envie fora do prazo estabelecido.

3.6. É responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento correto dos dados do formulário de 
inscrição, respondendo pelas informações ali apontadas, inclusive quanto a eventual declaração falsa, sendo 
vedada a dilação de prazo para realização de inscrição. A apresentação de documentação em desacordo com 
o estabelecido no presente edital, quando da convocação para assumir a vaga, acarretará na desclassificação 
automática do candidato.

3.7. A EMDURB não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas, por dificuldades de acesso 
e no preenchimento, sobrecarga no sistema, documentação incompleta e outras situações semelhantes, 
cabendo ao interessado providenciar a inscrição em tempo hábil e com antecedência adequada.

3.8. Caso o candidato tenha dúvidas quanto a sua inscrição, este deverá entrar em contato com o Setor de 
Recursos Humanos da EMDURB, pelos telefones (14) 3233-9015, (14) 3233-9072 das 8h às 12h e das 
13h às 17h.

3.9. Após a efetiva transmissão dos dados pessoais pela Internet, o candidato ficará impossibilitado de 
realizar qualquer tipo de alteração em sua ficha de inscrição ou complementação dos documentos já 
encaminhados.

3.10. Será de responsabilidade do candidato realizar a impressão do boleto bancário e efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição até a data limite de encerramento das inscrições previsto no CRONOGRAMA, 
contido no ANEXO I.

3.11. O candidato que realizar a inscrição poderá efetuar o pagamento do valor da inscrição somente por 
boleto bancário. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, TED, PIX, ordem de pagamento ou depósito comum 
em conta-corrente, ou por qualquer outro meio que não o especificado neste Edital.

3.12. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará no cancelamento da 
inscrição do candidato, independentemente do momento em que for verificada a irregularidade, descabendo 
qualquer recurso.

3.13. Sob pena de responsabilidade civil e criminal, ao inscrever-se o candidato declarará no formulário 
de inscrição que satisfaz as seguintes condições:

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedido igualdade nas 
condições previstas no artigo 12, inciso II, §1º da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de lei;
b) Estar no gozo dos seus Direitos Políticos e Civis;
c) Ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos completos no momento da contratação;
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d) Gozar de boa saúde física e mental;
e) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
f) Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar (para os candidatos do sexo masculino);
g) Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado 
que impeça legalmente o exercício de função pública;
h) Não ter sido demitido por justa causa ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante 
decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental, nos últimos 05 (cinco) anos;
i) Estar ciente e de acordo com as exigências estabelecidas pelo presente Edital;
j) Possuir Carteira de Habilitação categorias “A” e “B”;
k) Não apresentar protocolos em substituição aos documentos exigidos neste Edital;
l) Possuir certificado de conclusão do Curso específico na área (Formação de Vigilantes), 
com carga horária mínima de 200 h/a (duzentas horas aula) e dentro de seu período de validade;

3.14. Em cumprimento à Lei Municipal nº 6.525 de 26 de junho de 2014, fica assegurado às pessoas 
transexuais e travestis, o direito a inclusão e uso do nome social. A pessoa interessada deverá preencher o 
campo específico para inclusão do nome social.

3.15. São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas 
no ato da inscrição, que serão verificadas por ocasião da comprovação dos requisitos e contratação, se 
aprovado, sendo que a não apresentação da documentação pertinente, implicará na anulação de todos os 
atos praticados pelo candidato e na desclassificação deste.

3.16. Qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas as condições estabelecidas 
neste edital, mesmo se verificada em qualquer etapa do presente Processo Seletivo ou após a contratação, 
acarretará a eliminação automática do candidato ou demais providências que se fizerem necessárias, sem 
prejuízo das cominações legais.

3.17. A relação de candidatos que tiverem a inscrição indeferida será publicada no Diário Oficial do 
Município e divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo, conforme data 
prevista no CRONOGRAMA contido no ANEXO I.

3.18. SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: De acordo com o art. 17-A da Lei 
Municipal nº 6.871/2016, com a alteração da Lei 6.939/2017, está isento do recolhimento da Taxa de 
Inscrição, o candidato que comprovar no mínimo 02 (duas) doações de sangue realizadas nos últimos 
(12) doze meses, a contar do último dia de isenção do período de inscrição.

3.18.1. O requerimento de solicitação da isenção da taxa de inscrição estará disponível no formulário de 
inscrição, disponível no site da EMDURB, www.emdurb.com.br/processoseletivo.

3.18.2. O candidato que optar pela solicitação da isenção da taxa de inscrição, deverá selecionar a opção 
“SIM” que consta no Formulário de Inscrição, no tocante ao campo de doação de sangue. Em seguida, o 
candidato deverá atender as demais etapas previstas neste edital. Não haverá impressão de boleto bancário 
para essa opção.

3.18.3. O candidato que optou pela solicitação de isenção da taxa de inscrição, deverá fazer upload 
(anexar) do documento comprobatório e manter sob seu poder o comprovante da condição de doador de 
sangue, nas condições previstas neste edital.

3.18.4. Serão aceitos os seguintes documentos para fins de concessão da isenção do pagamento da taxa de 
inscrição: Declaração firmada em papel timbrado do hospital ou hemocentro (via original ou cópia 
autenticada em cartório da mesma) ou original ou cópia autenticada em cartório da carteira de 
doador de sangue, que devem conter o nome completo e o número de identidade do doador, a data 
das doações, número do documento, carimbo e assinatura do técnico ou administrativo responsável.

3.18.5. O candidato que deixar de comprovar a condição de doador, terá sua inscrição automaticamente 
indeferida no Processo Seletivo, não cabendo qualquer recurso.

3.18.6. Ao candidato que requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição por doação de sangue e 
tiver seu pedido indeferido, será concedida a possibilidade de efetivar sua inscrição como não isento NO 
PRAZO DESCRITO no ANEXO I (Cronograma) deste edital, nos termos do art. 18 da Lei Municipal 
nº 6.871/2016, alterado pela Lei Municipal nº 6.939/2017, devendo para tanto, ingressar na página do 
candidato, mediante login e senha no portal do Processo Seletivo www.emdurb.com.br/processoseletivo e 
efetuar a impressão do boleto e pagamento da taxa de inscrição, sob pena de indeferimento do pedido de 
inscrição.

4. DOS CANDIDATOS PcD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)

4.1. Aos candidatos PcD (Pessoa com Deficiência), em obediência ao disposto no inciso VIII do artigo 
37, da Constituição Federal, § 2º do art. 5º da Lei Federal nº 8.112/1990, bem como do Decreto Federal nº 
3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, serão reservadas 5% (cinco 
por cento) das vagas previstas neste edital ou as que vierem a surgir no prazo de validade deste Processo 
Seletivo, nos casos em que houver compatibilidade entre a deficiência de que são portadores e a 
função a ser exercida.

4.2. Os candidatos PcD (Pessoa com Deficiência) participarão do Processo Seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo e avaliação.

4.3. O candidato deverá, no ato da inscrição, declarar ser portador de deficiência nos termos legais, 
apresentando laudo médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, que informe o tipo de deficiência.

4.3.1. O laudo médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, deverá ser anexado via upload ao formulário 
de inscrição disponibilizado no site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo no momento da 
inscrição, DIGITALIZADO e SOMENTE na extensão JPEG ou PDF colorido e que não ultrapasse 3 

MB (três megabytes). Não serão considerados os laudos emitidos ou enviados fora do prazo ou enviados 
pelos correios, por e-mail ou por quaisquer outras formas ou meios não especificados.

4.3.2. Não serão considerados para fins de reserva de vaga laudos ilegíveis e/ou com rasuras ou provenientes 
de arquivo corrompido.

4.3.3. Havendo a contratação do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão 
de restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.

4.3.4. O candidato que não declarar ser portador de deficiência no ato da inscrição, não fará jus à reserva 
de vagas prevista na cláusula 4.1 deste Edital, sendo incluido na lista geral de classificados, não cabendo 
qualquer recurso.

4.4. As solicitações de participação no Processo Seletivo na condição de PcD (Pessoa com Deficiência) 
serão deferidas, após análise da Comissão Organizadora e Examinadora de Processo Seletivo, se o laudo 
apresentado está em conformidade com o previsto no § 1º do art. 5º do Decreto Federal nº 5.296/2004.

4.5. Se o candidato Pcd (Pessoa com Deficiência) necessitar de tratamento diferenciado para participar 
da execução das provas deste Processo Seletivo, deverá requerê-lo na oportunidade da inscrição, através 
do preenchimento da Ficha de Inscrição indicando as condições especiais de que necessita, sendo que a 
falta desta requisição, seja qual for o motivo alegado, poderá ocasionar a impossibilidade do candidato 
Pcd (Pessoa com Deficiência) em participar da realização das provas do Processo Seletivo, não cabendo 
qualquer recurso.

4.6. Não ocorrendo a aprovação de candidatos PcD (Pessoa com Deficiência) para preenchimento das vagas 
previstas, estas serão preenchidas pelo próximo candidato aprovado na lista geral.

4.7. O candidato aprovado será avaliado pelo Setor de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMET, 
que procederá à avaliação do enquadramento da deficiência e certificará sua compatibilidade ou 
incompatibilidade para o exercício da função.

4.8. Na hipótese do exame médico admissional, obrigatoriamente realizado pela EMDURB, atestar a 
incompatibilidade da limitação com as atribuições da função, o candidato será automaticamente eliminado 
da lista de candidatos PcD (Pessoa com Deficiência), sendo o candidato remetido à lista geral de classificação 
e convocado o candidato seguinte na lista de classificação especial ou em caso de inexistência da lista geral.

4.9. A relação de candidatos PcD (Pessoa com Deficiência) que tiverem a inscrição indeferida nesta 
condição, será publicada no Diário Oficial do Município de Bauru e divulgada no endereço eletrônico 
www.emdurb.com.br/processoseletivo, na data prevista conforme CRONOGRAMA contido no ANEXO 
I, sendo o candidato remetido à lista geral de classificação.

5. DO PROCESSO SELETIVO

5.1. O Processo Seletivo para provimento de vaga na função de VIGILANTE PATRIMONIAL, será 
realizado em fase única que consiste na aplicação de Prova Objetiva, conforme descrito na cláusula 6 deste 
edital, de caráter eliminatório e classificatório, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato 
necessário ao desempenho da função.

5.2. A Comissão Organizadora e Examinadora do presente Processo Seletivo foi designada através da 
Portaria nº 305/2021 da EMDURB.

5.3. A convocação para a aplicação da prova objetiva, constando a lista dos candidatos inscritos, datas, 
horários e locais de aplicação, bem como demais orientações, serão publicadas no Diário Oficial de Bauru 
e divulgadas no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo, podendo sofrer alterações, que 
serão devidamente divulgadas nos mesmos locais.

5.4. Não haverá segunda chamada ou repetição da Prova, exceto nos casos em que a Comissão Organizadora 
e Examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocada pelos candidatos e que 
tenham prejudicado o desempenho destes, sendo oportunizada a todos os candidatos a possibilidade de 
repeticção, igualitariamente.

5.5. A Prova Objetiva será realizada independentemente das condições climáticas do dia previsto para 
execução destas.

5.7. Após o horário determinado para o fechamento dos portões dos locais de aplicação da Prova Objetiva 
não será permitida o acesso aos locais de provas de qualquer candidato, em hipótese alguma, ficando os 
retardatários e os ausentes automaticamente desclassificados do Processo Seletivo.

5.8. Ao candidato só será permitida a realização da Prova Objetiva nos respectivos locais, datas e horários 
determinados na convocação, conforme descrito no CRONOGRAMA contido no ANEXO I.

5.9. Na hipótese de não constar o nome do candidato devidamente classificado nas listagens oficiais nos 
locais de prova, a EMDURB procederá à inclusão após conferência da convocação editalícia, conforme 
publicação oficial.

5.10. Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de terceiros não interessados ou pessoas que não 
realizarão a Prova Objetiva nos locais de aplicação desta.

5.11. Durante a execução da Prova Objetiva não será permitida: a utilização de celulares, agendas eletrônicas 
ou similares, tablets, calculadoras, BIP’s, relógios digitais ou qualquer aparelho eletrônico, bonés, chapéus, 
toucas e similares ou material que não seja o estritamente necessário para a realização da prova, não sendo 
tolerada a comunicação com outro candidato, nem permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, 
utilização de livros, notas e impressos, etc.

5.11.1. Durante a realização da Prova Objetiva, os aparelhos “celulares” deverão ser desligados e colocados 
em local indicado pelos avaliadores sendo devolvido ao candidato ao final de sua prova.
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5.12. A Comissão Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo reserva-se ao direito de desclassificar 
do Processo Seletivo o candidato cujo comportamento se enquadre em uma das hipóteses da cláusula 5.13, 
tomando as medidas saneadoras necessárias.

5.13. Será desclassificado o candidato que:

a)  Não estiver presente na sala ou locais da Prova Objetiva e no horário determinado para o início;
b)  For surpreendido, durante a execução da prova, em comunicação com outro candidato, 
utilizando-se de material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude;
c) Ausentar-se do recinto, exceto, se momentaneamente, em casos especiais e sempre na companhia 
do fiscal acompanhante;
d) Não apresentar documento de identificação, conforme estabelecido neste Edital;
e) Portar arma na realização da prova, ainda que possua o respectivo porte;
f) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a 
qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes;

5.14. As condições de saúde dos candidatos no dia de aplicação da Prova Objetiva serão de sua inteira 
responsabilidade, devendo atender aos protocolos sanitários para a contenção de disseminação da 
COVID-19, destacadamente a utilização de máscara e alcool em gel.

5.14.1. É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
se alimentar adequadamente e não ingerir nenhum tipo de substância química ou alcoólica, a fim de estar 
em boas condições para a realização da prova.

5.15. Caso haja necessidade do candidato se ausentar do local de prova para atendimento médico ou 
hospitalar, o mesmo não poderá retornar, sendo eliminado do Processo Seletivo.

5.16. Os candidatos que não comparecerem na Prova Objetiva estarão automaticamente eliminados do 
Processo Seletivo e não terão classificação alguma, não podendo alegar desconhecimento acerca da forma/
meio de inscrição e de entrega de documentos, bem como acerca das datas, locais e horários de realização 
das provas.

5.17. A EMDURB não se responsabiliza por eventuais gastos e dispêndios realizados pelos candidatos no 
decorrer do Processo Seletivo, sendo estes, de responsabilidade exclusiva do candidato.

6. DA PROVA OBJETIVA

6.1. De caráter eliminatório e classificatório. Consistirá em 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 
escolha, com cinco alternativas cada, com apenas uma resposta correta e que valerá 1 (um) ponto cada. As 
questões versarão sobre os programas contidos no Anexo III (CONTEÚDO PROGRAMÁTICO), deste 
Edital e buscarão avaliar o grau de conhecimento do candidato para o desempenho do cargo, sendo 15 
(quinze) questões sobre Língua Portuguesa e 15 (quinze) questões de Matemática, 10 (dez) questões sobre 
Atualidades e Conhecimento Específico.

6.2. A convocação dos candidatos com inscrições deferidas visando a aplicação da Prova Objetiva será 
publicada no Diário Oficial do Município e divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/
processoseletivo, conforme data prevista no CRONOGRAMA contido no ANEXO I.

6.3. Os candidatos deverão comparecer ao local da Prova Objetiva com meia hora de antecedência, 
munidos de caneta azul ou preta, lápis e borracha, documento original de identidade, com foto, ou Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, ou ainda Carteira Nacional de Habilitação, em estado de conservação 
que permita sua identificação e o comprovante de inscrição (boleto com comprovante de pagamento ou 
protocolo do requerimento de isenção de taxa), sem os quais, os candidatos não poderão realizar a prova.

6.3.1. Não serão aceitos protocolos ou cópias reprográficas, mesmo que autenticadas.

6.4. A Prova Objetiva terá a duração de 3 (três) horas e o horário de início da prova será definido em cada 
sala, pelo coordenador, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.

6.5. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura, ainda que legível.

6.6. O preenchimento do Cartão de Respostas, que será o único documento válido para a correção da prova, 
será de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as instruções 
específicas na capa do Caderno de Questões.

6.7. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato, exceto nos casos 
em que a Comissão Examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica, não provocadas pelo 
candidato, que possam prejudicar a sua avaliação.

6.8. O candidato só poderá se retirar do local de aplicação da prova após 1 (uma) hora do horário do seu 
início, devendo entregar obrigatoriamente ao Fiscal da Sala o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.

6.9. Ao término da prova será exigido que os três últimos candidatos deixem a sala em conjunto, após o 
lacre dos envelopes contendo as provas e os cartões de respostas.

6.10. Não serão fornecidos exemplares do Caderno de Questões ao candidato ou a instituições públicas ou 
privadas, mesmo após o encerramento do concurso.

6.11. Será desclassificado o candidato que:

a) apresentar algum dos comportamentos descritos no item 5.13;
b) não devolver ao fiscal o Caderno de Questões, o Cartão de Respostas ou qualquer outro material de 
aplicação das provas;
c) não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas;
d) não obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de acertos sobre a totalidade da prova 
aplicada, ou seja, 20 (vinte) pontos.

6.12. Em caso de anulação de questões ou de alteração das respostas divulgadas, os Cartões de Respostas 
serão corrigidos de acordo com o Gabarito Oficial definitivo, a ser republicado após análise de recursos.

6.13. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que 
realizaram a prova, independentemente de interposição de recurso.

6.14. O Caderno de Questões e o Gabarito Oficial da Prova Objetiva será publicada no Diário Oficial 
do Município e divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo, conforme data 
prevista no CRONOGRAMA contido no ANEXO I.

6.15. O Resultado da classificação dos candidatos após avaliação da Prova Objetiva será divulgado no 
site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo e no Diário Oficial do Município, conforme 
CRONOGRAMA previsto no ANEXO I.

7. DO RESULTADO

7.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da nota obtida na Prova Objetiva e as 
nomeações serão feitas obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da 
Administração Pública.

7.2. Na hipótese de igualdade do resultado das notas atribuídas após a apuração da nota da Prova Objetiva, 
serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

a) Maior idade, conforme disposto no Parágrafo Único do artigo 27, da Lei Federal nº 10.741/03 – 
Estatuto do Idoso.
b) Comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS nos 12 (doze) 
meses imediatamente antecedentes a data do último dia de inscrição conforme previsto no art. 1º e 2º da Lei 
Municipal nº 7.083/18:
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação de no mínimo 03 (três) horas de duração, 
cujo conteúdo deverá abordar temas sobre conduta ética, direitos, deveres e proibições; e a declaração do 
trabalho voluntário até o último dia de inscrição;
b2) Tais documentos deverão ser enviados no momento da inscrição, conforme especificado no capítulo 
III, exclusivamente DIGITALIZADOS e SOMENTE na extensão JPEG ou PDF colorido e que não 
ultrapasse 3 MB (três megabytes), com nitidez, (art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/18);
b3) Não serão avaliados os documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido;
b4) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este 
critério de desempate neste Processo Seletivo;
c) Maior número de filhos menores de 18 anos;
d) Maior nota em Português;
e) Maior nota em Matemática.

7.3.1. Persistindo o empate na nota final após aplicação dos critérios descritos no caput, poderá haver 
sorteio na presença dos candidatos envolvidos.

7.3.2. O não comparecimento dos candidatos ao sorteio não impedirá a realização deste, não cabendo 
recurso quanto à classificação estabelecida.

7.4. A classificação final do Processo Seletivo será publicada no Diário Oficial do Município e divulgada 
no endereço eletrônico www.emdurb.com.br/processoseletivo conforme CRONOGRAMA contido no 
ANEXO I.

8. DOS RECURSOS

8.1. Será admitido recurso em relação ao indeferimento das inscrições, a Classificação da Prova Objetiva e 
Gabarito Oficial e à classificação final do Processo Seletivo, conforme modelo constante no ANEXO IV.

8.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo, improrrogável, de 05 (cinco) dias úteis a contar das 
datas que constam no CRONOGRAMA previsto no ANEXO I.

8.3. O recurso devidamente fundamentado deverá ser dirigido à Comissão Organizadora e Examinadora do 
Processo Seletivo, através de campo próprio no site da EMDURB www.emdurb.com.br/processoseletivo.

8.4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo. O recurso interposto fora do prazo 
não será aceito, sendo considerada, para tanto, a data de sua inserção no sistema.

8.5. Não serão aceitos recursos interpostos pessoalmente, por fac-símile, telegrama ou outro meio que não 
seja o especificado neste Edital.

8.6. Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso em que houver prejuízos irreparáveis 
ao candidato, a critério da Comissão Organizadora e Examinadora.

8.7. A Comissão Organizadora e Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em 
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

9. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

9.1. São requisitos para a contratação:

9.1.1. Ter sido aprovado no Processo Seletivo, cumprir os requisitos previstos na cláusula 3.13, possuir 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “A” e “B” e certificado de conclusão do Curso 
específico na área (Formação de Vigilantes), com carga horária mínima de 200 h/a (duzentas horas 
aula) e dentro de seu período de validade.

9.1.2. Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que 
impeça legalmente o exercício de função pública.
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9.1.3. Apresentar certidão de nascimento ou certidão de casamento e certidão de nascimento dos filhos até 
14 anos.

9.1.4. Apresentar 02 (duas) fotos 3X4 recentes.

9.1.5. Apresentar demais documentos necessários que lhe foram solicitados, sob de perda do direito à vaga.

9.1.6. Comparecer na data, local e horário estabelecidos na convocação.

9.1.7. Gozar de boa saúde física e mental, que será avaliada em perícia médica realizada pela EMDURB, 
onde o médico do trabalho responsável deverá observar a NR7/PCMSO – Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional – e/ou outras Normas Regulamentares inerentes e poderá solicitar outros exames 
complementares à custa do candidato, para melhor avaliação médica e definição a respeito do ASO – 
Atestado de Saúde Ocupacional, que contemplará compatibilidade ou não do candidato avaliado.

9.1.8. Residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima desde que autorizado, nos termos do 
artigo 14, inciso XII da Lei Municipal nº 3.781/94, atualizada pela Lei Municipal nº 5.805/09.

9.2. Os documentos para a contratação deverão ser entregues, IMPRETERIVELMENTE, no Setor de 
Recursos Humanos da EMDURB, quando solicitados:

a) Carteira de Identidade (RG) na íntegra (frente e verso), com nome atualizado e emitida há 
menos de 10 (dez) anos;
b) Se estrangeiro, comprovação de sua naturalização no país;
c) Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado), qual pode ser retirado no 
link:  https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp ;
d) Certidão de Nascimento ou de Casamento ou, ainda, Certidão/Declaração de União Estável, se 
casado ou em união estável;
e) Certidão de nascimento ou Carteira de Identidade (RG) do(s) filho(s); o documento enviado 
deverá obrigatoriamente conter o número do CPF;
f) Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato não possua 
comprovante de residência em seu nome, deverá enviar declaração do responsável pelo imóvel onde reside, 
com firma reconhecida;
g) Carteira de Trabalho – CTPS digital ou Carteira de Trabalho – CTPS (todas as vias), sendo 
página da foto e qualificação civil, todas as páginas que contiverem vínculos (contrato de trabalho), das 
anotações gerais e da primeira folha em branco após o último registro; caso não tenha todas as vias da CTPS 
ou todas as baixas nos vínculos de trabalho registrados na(s) mesma(s), apresentar o extrato do CNIS, 
disponível no link https://meu.inss.gov.br/central/#/extrato ;
h) Extrato que comprove a inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) Certidão de Quitação Eleitoral, disponível no site:  http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/
certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
j) Atestado de Antecedentes Criminais do Estado de São Paulo, disponível em: https://www2.ssp.
sp.gov.br/atestado/novo/Atestado02.cfm Se tiver residido em outros Estados e emitido RG nestes, enviar 
Atestado de Antecedentes Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
k) Certidão de Distribuição de Ações Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o 
nome atualizado, disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do ;
l) Certidões de Execuções Criminais do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado 
(SAJ PG5 e SIVEC), disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do;
m) Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, com o nome atualizado, disponível no 
site: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais ;
n) Certidão de Distribuição da Justiça Federal do Estado de São Paulo, disponível em: http://web.
trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar Se tiver residido em outros Estados enviar Certidão de Distribuição 
da Justiça Federal do(s) Estado(s) em que tenha residido, com o nome atualizado;
o) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
p) Cópia do Cartão de Vacinação contra a COVID-19;
q) Cópia do certificado de conclusão de Ensino Médio e/ou Histórico Escolar que comprovem a 
conclusão do ensino médio;
r) Cópia do Certificado de conclusão do Curso específico na área (Formação de Vigilantes), 
com carga horária mínima de 200 h/a (duzentas horas aula) e dentro de seu período de validade

9.3. A contratação iniciará a contar da data da assinatura do contrato de trabalho e está condicionada a 
entrega dos documentos previstos neste edital.

9.4. Em razão da decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0010359-90.2020.5.15.0090 
que tramitou pela 3ª Vara do Trabalho de Bauru, o candidato aprovado que se enquadre no grupo de 
risco, conforme classificação da OMS, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, como por 
exemplo: pessoas com doenças pulmonares, diabéticos, hipertensos, pessoas com doenças autoimunes ou 
imunodeficiente, pessoas que foram submetidos à transplante nos últimos 06 meses, gestantes ou lactantes, 
etc., somente terá sua contratação efetivada se tiver sido vacinado com a 2ª (segunda) dose obrigatória (ou 
dose única) da vacina contra a COVID-19.

9.4.1. A cópia do cartão de vacinação contra a COVID-19 para comprovação da efetivação da 2ª (segunda) 
dose obrigatória (ou da dose única) deverá ser entregue no ato da contratação em conjunto com os demais 
documentos exigidos neste Edital.

9.5. Será eliminado do Processo Seletivo e não terá sua contratação efetiva o candidato que, convocado 
para apresentar os documentos exigidos para a contratação, não tiver sido vacinado e/ou não comprovar 
a vacinação contra a COVID-19, com exceção de impedimentos alheios a sua vontade devidamente 
comprovados.

10. DO REGIME, DIREITOS E DEVERES DA CONTRATAÇÃO

10.1. O funcionário contratado e designado para o exercício da função após a aprovação no presente 
Processo Seletivo com base neste Edital submeter-se-ão ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, 
sendo admitido para exercerem a função de VIGILANTE PATRIMONIAL, existente na estrutura de 
pessoal da EMDURB, com a sujeição absoluta do contratado aos termos do Contrato e às normas Editadas 
pela EMDURB em relação à contratação de funcionários e demais normas internas.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Os atos relativos ao presente Processo Seletivo, a exemplo de convocações, avisos e resultados, 
serão publicados no Diário Oficial do Município e divulgados no endereço eletrônico www.emdurb.com.
br/processoseletivo.

11.2. O Processo Seletivo terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da homologação do 
resultado final, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da EMDURB.

11.3. O contrato de trabalho firmado nos termos deste edital poderá extinguir pelas seguintes condições: 
por iniciativa do contratado; por iniciativa do empregador, devidamente motivada e por descumprimento 
das obrigações previstas em contrato.

11.4. A EMDURB não está obrigada a convocar todos os candidatos aprovados, além do número de vagas 
existentes neste Processo Seletivo ou as que venham a surgir durante a vigência deste, conforme a sua 
estrita necessidade e conveniência.

11.5. Os casos omissos neste edital serão esclarecidos e resolvidos pela Comissão Organizadora e 
Examinadora do Processo Seletivo.

11.6. As cláusulas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 
Edital ou aviso publicado no Diário Oficial do Município e divulgado no endereço eletrônico www.emdurb.
com.br/processoseletivo.

11.7. A habilitação em quaisquer das etapas deste Processo Seletivo não poderá ser aproveitada para outro 
Processo Seletivo de qualquer natureza.

11.8. A comprovação do cumprimento das datas, prazos, ônus e obrigações constantes do presente Edital 
são de responsabilidade exclusiva do candidato.

11.9. A EMDURB não se responsabiliza por prejuízos de qualquer ordem, causados ao candidato, 
decorrente de:

a) Endereço não atualizado;
b) Endereço de difícil acesso;
c) Correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, por razões diversas 
de fornecimento e/ou informação errada quanto ao endereço do candidato;
d) Correspondência recebida por terceiros.

11.10. O candidato poderá atualizar seu endereço e telefones através dos telefones 3233-9015 e 3233-9072.

11.11. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, 
classificação, ou nota de candidatos, valendo para tal fim, a publicação do resultado final e homologação.

11.12. A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB não se 
responsabiliza de qualquer modo pelo fornecimento de computador, internet, ou qualquer outro apoio 
técnico para realização da inscrição e envio de informações pelo site da EMDURB www.emdurb.com.
br/processoseletivo, bem como pelos custos decorrentes dos documentos necessários para inscrição e/ou 
contratação do candidato, quando da realização das etapas do presente Processo Seletivo.

Bauru, 05 de fevereiro de 2022.
LUIZ CARLOS DA COSTA VALLE

Presidente da EMDURB
Decreto Municipal nº 15.205/2021

ANEXO I – CRONOGRAMA

VIGILANTE PATRIMONIAL
EVENTO DATA

Disponibilização do Edital no site da EMDURB 28/12/2021
1ª publicação do edital 28/12/2021
2ª publicação do edital 30/12/2021
3ª publicação do edital 04/01/2022

Período de inscrições (art. 14, § 2º LM 6.871/16) 04/02/2022 a 17/02/2022
Publicação do resultado do pedido de isenção da taxa 

de inscrição (Doação de Sangue) 19/02/2022
Data Limite para pagamento da taxa de inscrição dos 

casos de indeferimento da isenção 22/02/2022

Publicação das inscrições indeferidas 24/02/2022
Período de Recurso das inscrições indeferidas 28/02/2022 a 07/03/2022

Publicação resultado do recurso 10/03/2022
Publicação das inscrições deferidas e convocação para 

a Prova Objetiva 10/03/2022

Prova Objetiva 27/03/2022
Publicação da classificação da Prova Objetiva, do 

Gabarito Oficial e do Caderno de Questões 31/03/2022
Período de recurso sobre a classificação da Prova 

Objetiva e o Gabarito Oficial 01/04/2022 a 07/04/2022
Publicação do resultado do recurso sobre a 

classificação da Prova Objetiva e o Gabarito Oficial 09/04/2022

Publicação da classificação final 09/04/2022
Período de recurso da classificação final 11/04/2022 a 18/04/2022

Publicação do resultado do recurso sobre a 
classificação final 19/04/2022

Homologação 19/04/2022
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Atenção: As datas constantes deste CRONOGRAMA poderão sofrer alterações, sendo a atualização deste 
disponibilizada no site da EMDURB, www.emdurb.com.br/processoseletivo e também no Diário Oficial 
do Município de Bauru.

ANEXO II

MODELO DE FORMULÁRIO PARA INCRIÇÃO

Função Pretendida: VIGILANTE PATRIMONIAL

Nome: _________________________________________________________________________
Nome Social (se for o caso): ________________________________________________________
CPF: ______________________ RG: __________________ Data de Nascimento*: ____________ 
Nome do Pai: ____________________________________________________________________
Nome da Mãe______________________________________________________________ Endereço: 
______________________________________________________ Nº ______________ Bairro: 
____________________ Cidade: ________________________ UF: ________________ CEP: 
____________________________ E-mail: _______________________________________
Telefone: (___) ___________________  Celular: (___) ___________________
Sexo: Masculino (     )   Feminino (....)

* Colocar no campo data de nascimento restrição de inscrição para maiores de 60 anos.

 Doador de Sangue:  Sim (campo para anexar declaração)
Não
 PcD (Pessoa com Deficiência):  Sim (campo para anexar documento)
Não
 Serviço Voluntário:  Sim (campo para anexar documento)
Não
 Quantidade de filhos Menor de 18 anos  

DECLARAÇÕES NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO:

 Declaração de PLENO CONHECIMENTO E EXPRESSA ACEITAÇÃO das normas e 
condições estabelecidas no Edital do Processo Seletivo;
  Declaração de PcD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) incluindo campo para preenchimento 
da CID.
 DECLARO para todos os efeitos legais, não haver sofrido, ou estar cumprindo, no exercício 
profissional ou de qualquer função pública, penalidades disciplinares de suspensão ou demissão e demais 
previstas no artigo 137 da Lei 6.745/85 e no parágrafo único do artigo 137 da Lei Federal nº 8.112/90, 
aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal. Estou ciente que 
declarar falsamente é crime previsto na Lei Penal e por ele responderei independentemente das sanções 
administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento.
 Declaração conforme previsão contida na cláusula 3.13 do Edital, onde ao inscrever-se, o 
candidato declarará no formulário de inscrição, sob pena de responsabilidade civil e criminal, satisfazer 
as seguintes condições:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedido igualdade nas 
condições previstas no artigo 12, inciso II, §1º da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de lei;
b) Estar no gozo dos seus Direitos Políticos e Civis;
c) Ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos completos no momento da contratação;
d) Gozar de boa saúde física e mental;
e) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
f) Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar (para os candidatos do sexo masculino);
g) Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado 
que impeça legalmente o exercício de função pública;
h) Não ter sido demitido por justa causa ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante 
decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental, nos últimos 5 (cinco) anos;
i) Estar ciente e de acordo com as exigências estabelecidas pelo presente Edital;
j) Possuir Carteira de Habilitação categorias “A” e “B”;
k) Não apresentar protocolos em substituição aos documentos exigidos neste Edital;
l) Declaração de necessidades especiais para a realização das Provas;
m) Possuir certificado de conclusão ou estar cursando o Curso específico na área (Formação 
de Vigilantes), com carga horária mínima de 200 h/a (duzentas horas aula) e dentro de seu período 
de validade.

Especificação da necessidade especial para a realização das provas: ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ANEXO III

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA

1. PROGRAMA DA PROVA DE PORTUGUÊS – 15 QUESTÕES:
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Separação de sílabas. Reconhecimento de classes de palavras: nome, 
pronome, verbo, preposições e conjunções. Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Concordância nominal e verbal. Emprego de tempos e modos. Vozes do verbo. Regência nominal e 
verbal. Ocorrência de crase. Estrutura do vocábulo: radicais e afixos. Formação de palavras: composição 
e derivação. Termo da oração. Tipos de predicação. Estrutura do período coordenação e subordinação. 
Semântica: sinonímia e antonímia. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Leitura e interpretação 
de textos.

2. PROGRAMA DA PROVA DE MATEMÁTICA – 15 QUESTÕES:
Números inteiros: operações e propriedades; números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; razão e proporção; porcentagem; regra de três simples e composta; equação 

do 1º e 2º grau; sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos, conjuntos, progressão aritmética, Progressão geométrica, Relações 
trigonométricas nos triângulos retângulos, geometria plana, geometria analítica, noções de estatística, juros 
simples e compostos. Raciocínio lógico.

3. CONHECIMENTO ESPECÍFICO E ATUALIDADES – 10 QUESTÕES:
Fatos relevantes ao cotidiano e fatos políticos, econômicos, sociais, culturais e esportivos relevantes aos 
contextos municipal, nacional e internacional, ocorridos a partir de 01 de Janeiro de 2015 e conhecimentos 
específicos do exercício das atribuições inerentes ao cargo de vigilante (cláusulas 2.7 e 2.8 do Edital).

ANEXO IV – MODELO DO FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ATRAVÉS 
DO SITE DA EMDURB

Nº de Inscrição: 
Nome do Candidato: 
CPF:
Função: VIGILANTE PATRIMONIAL

Tipo de Recurso: ______________________ 
1. Contra indeferimento de inscrição 
2. Contra a Classificação da Prova Objetiva e Gabarito Oficial
3. Contra a Classificação Final
4. Outros Resultados

Fundamentação e Questionamento:

(preenchimento pela Comissão): ________ 

1. Deferido
2. Indeferido 

Manifestação da Comissão Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021 – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO Nº 8608/2021
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação para eventual AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, 
que encontra-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I do Edital. Data do recebimento 
das propostas: até as 09hs do dia 18/02/2022. Abertura da Sessão: 18/02/2022 às 09hs. O edital está 
disponível no site da EMDURB: www.emdurb.com.br, informações sobre o edital na Praça João Paulo II 
s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h às 12h e das 13h às 17h, no e-mail: 
dulcimararodrigues@emdurb.com.br, pelo telefone (14) 3233-9024 ou através do site www.bec.sp.gov.br 
- Oferta de Compra nº 820902801002022OC00006, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com 
os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 05 de fevereiro de 2022
Comissão de Licitação.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022
Processo nº 6225/2021 – Pregão Eletrônico - Reg. de Preços nº 036/2021.
Contratante: EMDURB – Compromissária: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
MACATUBA EIRELI. ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, FÓSFORO E 
INSETICIDA, conforme especificação abaixo descrita:

COTA PRINCIPAL

Itens Quant. 
Estim. Un. Descrição MARCA VR. 

UNIT.
VR. 

TOTAL

05 480 Frascos

Limpador Multi Uso 500 ml, composto 
de linear alquibenzeno sulfonato de sódio 

tensoativo não iônico, alcalinizante, 
sequestrante, éter glicólico, álcool, perfume 

e água, com validade de 03 (três) anos, 
embalado em frasco plástico de 500ml.

CODIGO 1.01.052.0007 – (Código BEC 
00129856-9)

SHOW 
CLEAN R$ 2,00 R$ 960,00

15 150 GL 5 
litros

Álcool 70% em Gel galão de 5 litros. 
CODIGO 1.01.052.0041 – (Código BEC 

00324620-5)
TAMANI R$ 

31,00
R$ 

4.650,00
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16 150 GL 5 
litros

Álcool 70% líquido galão 5 litros. CODIGO 
1.01.061.0240 – (Código BEC 00564799-1) TAMANI R$ 

32,80
R$ 

4.920,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO R$ 10.530,00 (Dez mil quinhentos e trinta 
reais) R$ 10.530,00
Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Condição de Pagamento: 30 (trinta) dias do recebimento do produto,
mediante emissão da nota fiscal.
Assinatura: 26/01/2022.
Bauru, 05 de fevereiro de 2022.
Presidente da EMDURB.

FUNPREV - Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente

Criada pela Lei 4830 de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da 
Câmara e os recursos Previdenciários.

Horários e local de expediente
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Todos os Atendimentos deverão ser Agendados por telefone:

- Impressão de Holerite e Folha de Pagamento:
3009-5522

- Atendimento para Aposentadoria e Pensão:
3009-5508

- Atendimento Serviço Social Recadastramento
3009-5501 e 3009-5502

- Perícia Médica
3009-5506

- Alteração/ Inclusão de Segurados e Dependentes
3009-5511

www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONE
(14) 3009-5500

EMAILS

Presidência
-donizetesantos@funprevbauru.sp.gov.br

Controladoria Interna
-tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br

Procuradoria
-eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br

-michelcamargo@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Administrativa
-louisecandido@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Previdenciária
-robertamoraes@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Financeira
-diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br

Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos
-luizmacedo@funprevbauru.sp.gov.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br – Canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, garantindo o 
princípio da ética, da eficiência e da transparência.!!!

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº. 67/2022
APOSENTA voluntariamente, sem paridade a partir de 04 de fevereiro de 2022 a(o) Sr(a). Irene Rossito, 
portador(a) do RG nº. 13.XXX.XXX-3 SSP/SP e CPF/MF nº. 058.XXX.XXX-71, PIS/PASEP nº 
12098636123, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, lotado(a) junto a Secreta Municipal de 
Educação, cargo efetivo de Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – Fundamental, 
matrícula funcional nº 28.023, padrão B-09, com proventos proporcionais conforme procedimento 
administrativo nº 2200/2021, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 92-B incisos I, II 
e III da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006 e artigo 4 § 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 03 de fevereiro de 2022.

PORTARIA Nº. 68/2022
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 04 de fevereiro de 2022 a(o) Sr(a). Perola 
Cristina Alves, portador(a) do RG nº. 15.XXX.XXX-2 SSP/SP e CPF/MF nº. 137.XXX.XXX-07, PIS/
PASEP nº 12144556506, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, lotado(a) junto a Secretaria 
Municipal de Educação, cargo efetivo de Especialista em Educação – Professor de Educação Básica – 
Fundamental, matrícula funcional nº 15.226, padrão B-29, com proventos Integrais conforme procedimento 
administrativo nº 2381/2021, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III 
e IV da Lei Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006 e artigo 4 § 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 03 de fevereiro de 2022.

PORTARIA Nº. 69/2022
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 04 de fevereiro de 2022 a(o) Sr(a). Lauro Eduardo 
de Souza, portador(a) do RG nº. 18.XXX.XXX-X SSP/SP e CPF/MF nº. 015.XXX.XXX-67, PIS/PASEP 
nº 106.45242.18.4, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, lotado(a) junto a Secretaria Municipal 
de Obras, cargo efetivo de Auxiliar em Manutenção, Conservação e Transporte – Ajudante Geral, matrícula 
funcional nº 22.821, padrão C-19, com proventos Integrais conforme procedimento administrativo 
nº 2769/2021, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV da Lei 
Municipal nº 4830/2002 e 5397/2006 e artigo 4 § 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Bauru, 03 de fevereiro de 2022.

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA

Solicitamos o comparecimento com, prévio agendamento (3009-5508/3009-5509), da servidora abaixo 
relacionada, na Seção de Aposentadoria e Pensões da FUNPREV, para tratar de assuntos relacionados ao 
processo de APOSENTADORIA.

Processo Interessado Matrícula
3159/2021 NEUSA DOMINGOS DOS SANTOS Nº 800.486/PMB

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO, PRORROGAÇÃO E RATIFICAÇÃO - 
PROCESSO: N° 1611/2020 – CONVÊNIO: N° 001/2021 – CONTRATANTE: - Fundação de Previdência 
dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – CONTRATADA: Nio Meios de 
Pagamento Ltda. – OBJETO: - Celebração de convênio visando operacionalizar as consignações em folha 
de pagamento dos valores contratados pelos servidores ativos (FUNPREV), aposentados e pensionistas 
geridos pela CONSIGNANTE (da Prefeitura Municipal de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru, da Câmara Municipal de Bauru e da FUNPREV) com o CONSIGNATÁRIO. – FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei Municipal n.º 6.343/2.013, bem como o Decreto Municipal n.º 14.459/2019. – PRAZO: - 24 
(vinte e quatro) meses – VIGÊNCIA: 15/02/2022 a 14/02/2024 – Assinatura – Dia 01/02/2022, conforme 
art. 61, parágrafo único da Lei Federal n°. 8.666/93. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO, PRORROGAÇÃO E RATIFICAÇÃO 
- PROCESSO: N° 2756/2019 – PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E 
RATIFICAÇÃO: N° 01/2020 – CONVENENTE: – Fundação de Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – CONVENIADA: Mongeral Aegon Seguros e Previdência 
S/A – OBJETO: – Celebração de convênio visando operacionalizar as consignações em folha de 
pagamento para a contratação de planos de previdência, renda por invalidez, pecúlio, pensão, seguro de 
vida, seguro de assistência funeral (SAF) e demais produtos e serviços inerentes à atividade da empresa 
conveniada aos servidores ativos (FUNPREV), aposentados e pensionistas geridos pela CONVENENTE 
(da Prefeitura Municipal de Bauru, do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, da Câmara Municipal de 
Bauru e da FUNPREV) com o CONVENIADO. – FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/1.993, 
Lei Municipal n.º 6.343/2.013 e o Decreto Municipal n.º 14.459/2.019. – PRAZO: – 03 (três) anos – 
VIGÊNCIA: 16/01/2022 a 15/01/2025 – Assinatura – Dia 15/01/2022, conforme art. 61, parágrafo único 
da Lei Federal n°. 8.666/93.

PROCESSO: N° 2785/2021 – CONTRATO: N° 01/2022 – CONTRATANTE: - Fundação de 
Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV – CONTRATADA: 
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev S.A – OBJETO: Contratação de serviço 
SaaS (Software as a Service) para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral 
de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem 
recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo 
Decreto 10.188 de 20 de dezembro de 2019. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/1.993. 
PRAZO: 60 (sessenta) meses. VIGÊNCIA: 02/02/2022 a 01/02/2027 – VALOR MENSAL: R$ 2.800,00 
(dois mil e oitocentos reais) – VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 60 MESES: R$ 168.000,00 (cento 
e sessenta e oito mil reais) – ASSINATURA: 26 de janeiro de 2022, conforme art. 61, parágrafo único da 
Lei Federal n°. 8.666/93.
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PODER LEGISLATIVO
Marcos Antonio de Souza

Presidente

Atos da Presidência
PORTARIA RH-007/2022 - DESIGNANDO, no período de 21 de janeiro de 2022 a 20 de janeiro de 2023, 
os servidores JOSÉ AUGUSTO ALVES CAMARGO JÚNIOR, MIGUEL ANGELO VIEIRA FILHO, 
JUAN DANIEL BEZERRA JORGE para comporem a Comissão de Licitação Permanente responsável 
pela análise dos Processos de Licitação, sob a presidência do primeiro, e também pela Comissão  de 
Registro Cadastral no âmbito desta Casa de Leis, nos moldes da Lei nº 8.666, de 21 de março de 1993, 
em seus artigos 34 a 37, tendo como membros “ad hoc”, em ordem, os servidores LUCILENE LEITÃO 
DE OLIVEIRA, CAMILLA DE ALMEIDA PRADO FRANCO e ROBERTO CÂNDIDO MUNHOZ, 
revogando-se a Portaria RH-056/2021.

Atos da Diretoria
ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 1ª 

SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022

ORADORES INSCRITOS:
WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR / PSD
ANTONIO CARLOS DOMINGUES / CIDADANIA
BENEDITO ROBERTO MEIRA / PSL
CHIARA RANIERI BASSETTO / DEM
EDMILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR / PP
EDSON MIGUEL DE JESUS / REPUBLICANOS
ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO / PT
GUILHERME BERRIEL CARDOSO / MDB
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA / DEM
JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA / PP
LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO / PSL
MANOEL AFONSO LOSILA / MDB
MARCELO ROBERTO AFONSO / PATRIOTA
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PSDB
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN / PTB
SERGIO BRUM / PDT
UBIRATAN CASSIO SANCHES / PODEMOS

Bauru, 04 de fevereiro de 2022.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Pauta das Sessões
PAUTA Nº 02/2022

1ª SESSÃO ORDINÁRIA
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÃO A SER REALIZADA EM 07 DE 

FEVEREIRO DE 2022

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Processo n° Assunto

257/21 Projeto de Lei nº 71/21, que institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito 
do Município de Bauru; fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e 

pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal; 
autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e dá outras 
providências. (REGIME DE URGÊNCIA)
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

190/21 Projeto de Lei nº 47/21, que revoga a Lei Municipal nº 5.621, de 12 de agosto de 
2.008, que autorizou o Executivo a destinar uma área de terreno à empresa MSU 
INDÚSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA - EPP em 
regime de Concessão de Direito Real de Uso.
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

014/22 Projeto de Lei nº 05/22, que autoriza a revisão geral anual dos vencimentos dos 
servidores e funcionários públicos municipais, dos aposentados e pensionistas, dos 
estagiários, dos bolsistas e dá outras providências.
Autoria: PREFEITA MUNICIPAL

245/21 Projeto de Lei que dispõe sobre a proibição da cobrança da taxa de religação de água 
no Município de Bauru, e dá outras providências.
Autoria: LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO

DISCUSSÃO ÚNICA

Processo n° Assunto

261/21 Parecer de Inconstitucionalidade ao Projeto de Lei que dispõe sobre a concessão 
de alvará sanitário para instalação de gabinetes optométricos na rede privada do 
município de Bauru, conforme especifica.
Autoria: COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

Bauru, 04 de fevereiro de 2022.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Editais e Avisos
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS 

METAS FISCAIS RELATIVAS AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021 EM OBSERVÂNCIA A LEI 
COMPLEMENTAR Nº 101/2000

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU – FORMATO HIBRIDO
CONVOCADOS:
DIA: 23 de fevereiro de 2022.          HORÁRIO: A partir das 9:00 horas 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIA: 23 de fevereiro de 2022.         HORÁRIO: a PARTIR DAS 14:00 horas
- DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – DAE 
- EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB
- FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – 
FUNPREV
- COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB

OBS. O material a ser exposto, deverá ser encaminhado impreterivelmente até as 12 horas do dia 
22/02/2022 aos seguintes endereços: caf@bauru.sp.leg.br, coronelmeira@bauru.sp.leg.br, tecnologia@

bauru.sp.leg.br, tvcamarabauru@gmail.com   em formato pdf ou ppt.

BENEDITO ROBERTO MEIRA
Presidente da Comissão Interpartidária

Diário Oficial de Bauru
 E-MAIL:

diariooficial@bauru.sp.gov.br
FONE:   3235-1041
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